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গরুণা ও জয়ন্তু 

জয়ন্ত । কাশ্ীর-পতি ললিতাদিঠ্য বিপুল বাহিনী নিয়ে কর্ণাট 
আক্রমণে উদ্যত হয়েছেন, তাই বিপন্ন রাঁণী বট্রা গৌড়েশ্বরের নিকট 

সৈন্গ সাঁহান্য চেয়েছেন। আমি বাচ্ছি মা রাঁজাদেশে, এই গৌড়- 
বাহিনীর নায়ক ভ”য়ে-- 

অরুণ । তুমি যচ্ছি গৌড়-বাহিনীর নাক হয়ে ! আর কুনার বিজয়? 

জয়ন্ত । সহকরী স্বরূপে সেও আমার সমভিব্যাহারী হবে । 

মরুণা। সে কেন আমার নিকট বিদার নিতে এল না জয়ন্ত ? 

জয়ন্ত । তা” ত জানি না মা__ 

অকণা। (হ্বগত ) দাকণ অভিমান তাঁর পথরোপ করে দাড়িয়েছে 

_প্রতি কাধে, প্রতি বাক্যে রাঁজার এই পক্ষপাতিত্ব বজের মত তার 
বুকে বিধছে-হাঁয় হতভাগ্য পুত্র। (প্রকাশ্তে ) জয়ন্ত, কর্ণাটে সৈন্য 

পরিচালনার কার্য্য কি তার দ্বারা সম্ভব হত নাসে কি এই 

গৌড়বাহিনীর সেনাপতি হবার "অযোগ্য ? 
জয়ন্ত | নিশ্চয় না; তাঁর মত বীর, তার মত যোদ্ধা বর্তমানে গৌডে 

মাছে বলে আমি জানি না ।-_মা? আমার আীর্ববাদ করে বিদায় দেও-_ 
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অরুণা। ( স্বগত ) ধাকে পাঁপন করেছি, সে ছুটে এসেছে আশীষ 

ভিখারী হয়ে; আর যাঁকে গর্ভে ধরেছি সে আজ অভিমান ছল-ছল 

নয়নে দূরে দাড়িরে ভাব্ছে_ পিতামাতা থাকতেও সে পিতৃমাতৃহীন। 

না বথেষ্ট অবিচার ক'রেছিঃ-আর না+-আর না 

জয়ন্ত । মা, সৈন্তগণ সজ্জিত হ'য়ে পুরদারে আমার প্রতীক্ষা 

ক'র্ছে__ 
অকুণা । জয়ন্ত-- 

জয়ন্ত | হা 

অরুণা। তোনার মায়ের মুখ মনে পড়ে? 

জয়ন্ত । মায়ের মুখ ! কেমন করে মনে কণ্র্ব মা !__জ্ঞানবিকাঁশের 

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে দেখেছি তোমার এ রাজরাজেশ্বরী ,ককণাময়ী 

মাতৃমূত্তি; নয়নে অনস্থ করুণা হৃদয়ে অত্র অনুতধারা--বদনে 
আঁখাষের পৃ মন্দাকিনী-_ 

অরুণ । তুবে শোন জয়ন্ত,--এক মাসের শিশু তুমিঃ মাতৃহাঁরা_ 

অসহায-_মররণের পথধাত্রী ; আর আমি কোল থেকে সগ্প্রহ্থত সন্তান 

এ বিদ্নয়কে নামিয়ে রেখে তোমায় বুকে স্থান দিয়েছিলেম»--বিজয়ের 
জন্মগত অধিকার-_বিজন্ের বিধিদত্ত প্রশ্বধ্য-_তার মাতৃত্তন,_-তা হতে 

তাকে বঞ্চিত করে তোমার মুখে অমৃত তুলে দিয়ে তোমায় মৃত্যুপ্য় 

করেছিলেম-_ 

জয়ন্ত। আজ কেন মা সে কথা! করুণাময়িঃ তোমার অনন্ত 

করুণার এ কণা না! পেলে, তোমার জয়ন্তের নাম যে বহুদিন পূর্বে 
কোন দূর 'মতীতের বুকে ঘুমিয়ে পড়ত-_ 

অরুণ।। শোন কঝ্স্তঃ বিজয় আজ রিক্ত, বিজয় আজ নিঃম্ব_বিজয় 

আজ দীন-আতি দীন, মাৃমঞ্ক থেকে বিতাঁড়িত-_পিতৃক্সেহে থেকে 
বঞ্চিত! এ দেখ অভিমান-ছলছল-নয়নে স্সেহ-বুভূক্ষু হৃদয়কে দুই হাঁতে 
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কঠিন গীড়নে শ্বাস-বদ্ধ করে, দূরে দাড়িয়ে সে আজ কেবল ভাবছে কেউ 
নেই, তার কেউ নেই ! জয়ন্ত-_ 

জয়ন্ত । মা 

অরুণ । আমার প্রতি--মামার পুত্রের প্রতি কি তোমার কোন 

কৃতজ্ঞতা নেই,_-কোন খণ নেই-_-? 

জয়ন্ত | ( নতজানু হইয়া ) মহিমময়ী জননী, সন্তানকে এ আজ কি 

পরীক্ষা! কঠর্ছ ? জয়ন্ত কে? মামা জয়ন্ত যে তোমার অফুরন্ত করুণার 

একটা ক্ষুদ্র__অতি ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি-_ 

অরুণ! | উত্তমঃ তবে এই গৌড়-বাঁহিনী পরিচালনার গৌরব ্বেচ্ছায় 
পরিত্যাগ কর__ 

জয়ঙ্ক। সানন্দে এ গৌরব আদি পরিত্যাগ কণ্র্ছি মা--কিন্ত_ 
অরুণা। কিন্ত? 

জয়ন্ত । এ যে মা রাজাদেশ-_- 

অরুণা। এর জন্য রাঁগরোষে পতিত হলেও নীরবে হাসি মুখে তা, 
তোনাঁর সহ করতে হবে-_ 

জয়স্ত। মা! বেশমা_ তাই কম্রব। 

অরুণ । শপথ কপ্রুছ ? 

জয়ন্ত। এই তোমার পা ছুয়ে শপথ কণর্ছি মা রাতুল চরণ 

তলে এ জীবনের আশ! আকাজ্ষা ভবিষ্তং সব আজ বিসঙ্জন দিলেম। 

এইবার করুণানয়ী, এইবার একবার এ মশোভন জটিল গাস্ভীর্ধ্য পরিত্যাগ 

ক'রে বিশ্বজননীর মত অধরে হাসির "অমিয় ছড়িরে, নয়নে অফুরন্ত করুণ! 

বিলিয়ে আনার সাননে এসে দ্রাডাও--সেই এক মাসের শিশুকে যে 

নিবিড় শ্নেহে বুকে চেপে ধণ্রতেঃ ভেম্নি ভাবে একবার আমায় বুকে 

তুলে নাও-_রসনায় অমৃতের শত উত্ন ছুটিয়ে একবার আমায় ভেম্নি 

করে জয়ন্ত বলে ডাঁক- 
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অরুণা। (স্থপ্তোখিতের স্যার) এ্যা-কি ক*র্লেম-_ জয়ন্ত 

জয়স্ত-_-এ আমি কি কর্লেম-_কি কঠ”্রুলেম পুত্র 

জয়ন্ত । মা_মাঁকেন তুমি এত চঞ্চল হস্ছ। ব্বর্গাদপি গরীয়সী 

জননী ! তমি যে আজ তোঁম!র জয়ন্তর জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দিলে। কুটিল 

সংসারের মোহাবন্ঠে পড়ে আমি বিপথে চ”লেছিলেম_তুগি আজ 

আমায় ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেছ--_মামায় পথ দেখিয়ে দিয়েছ_- 

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্ত করেছ । 

ভূপ।লমেনের গবেশ 

ভূগাল। জয়ন্ত 

জয়ন্ত । আদেশ করুন-_ 

ভূপাল। সজ্জিত বাহিনী পুরদ্বারে সনবেত হয়ে রুদ্ধশ্বাসে তোমার 

প্রতীক্ষা ক'র্ছে ; আর তুমি এখানে এই অস্থঃপুরে ! 
জয়ন্ত । খুল্পতাত ! 

ভূপাল। তারপর? 

জয়ন্ত । আমি বাজাদেশ পালনে 'অক্ষম-_ 

ভূপাল। ভার অর্থ? 

জয়ন্ত । সেনাপতির গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদের আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য-- 

ভূপাল। ন! কাশ্মীর-পঠির পিপ্িজয়ী বার্তা তোর হৃদকম্প আনয়ন 
করেছে । অপদার্থ_অধম !__-তাঁই বুঝি রমণীর অঞ্চলাশ্রয় গ্রহণ 
ক'রেছিস্-- | 

অরুণ । মন্থারাজ-_ 

ভূপাল। চুপ কর রাণি। সিংহশাবক ভেবে বে এতদিন একট! 
শৃগালকে পালন করেছি তা? পূর্ব্বে খুঝতে পারিনি ।- কাপুরুষ! তোর 

শত ভীরুর স্কান এ প্রাসাদে নেই_বীরপ্রস্থ গৌড়ে নেই। যা কুলাঙ্গার, 
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প্রাণ নিয়ে মৃত্যুর অগম্য কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ কর্গে'--আজ হতে 

তুই গৌড থেকে নির্বাসিত-_ 
অরুণ] | মহারাজ, মহারাঁও্, কি ক'র্ছেন ! ওর কোন অপরাধ নেই-- 

ভূপাল। স্তব্ধ হও রাণী, আমার আদেশ উন্মাদের প্রলাপ নয়। যা 

কুলাঙ্গার, এই মুহূর্তে দূর হ। ( প্রশান্ত নয়নে একবার রাণীর দিকে 

চাহিয়া ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে জয়ন্তের প্রস্থান ) 
রাজা । এতদিনের 'মাশা আমার-_-ওঃ _যাঁক্। 

অরুণা। কি ক্রলেমহারাঁজ! নিরপরাঁধীকে-_ 

রাজা । সার্ঘক তোনার স্তনছুপ্ধ ! একট! বিলাসী--ইন্দরিয়াসক্ত ;-- 

আর একট। কাপুরুব-_-অপদার্থ ! প্রস্থান 

অরুণা। সত্য বলেছ স্বামী, সত্যই সার্থক আমার শ্তনহুষ্ধ। 

উল্লাসে মাঁতগর্ধেব আমার হৃদয় বে আজ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে--এমন 
মহত উদীর, ত্যাগের একাদশ ভীক্মতুল্য জয়ন্ত আমার স্তন-ছুপ্ধে বদ্ধিত-_ 
আমার অঙ্কে পালিত। কিন্তু আধি এ কি কর্লেম। গভজ্জাত 

সন্তানকে বঞ্চিত করে সুধা পান করিয়ে বাকে মরণের কবল থেকে 

ছিনিয়ে এনেছি-_পুত্রাধিক শ্নেহে যাঁকে এতধিন পালন করেছি- কোন্ 
অভিশপ্ত মুহূর্তের হেয় দুর্বলতাম্ন আহ্গ আমি তার বুকে কুঠার হানলেম। 

এক মুহূর্তে এ সমুক্লত উদার বীর্ধাদীপ্ত ললাট কণস্ক কালিনায় আবৃত 

হ'য়ে গেল__-আর সমস্ত প্লানির ভার নিঃশবে মাথায় তুলে নিয়ে, সে এ 
অনিশ্চিত অন্ধকারের মাঝে ঝাপিয়ে পণ্ড়ল। শুদ্ধ তার প্রশান্ত নয়ন 

দুস্টী আমার পানে চেয়ে মুখর হয়ে বলে গেল--দেখ, চেয়ে দেখ পাধাণী 

মা, কেমন ক'রে আমি তোমার স্তন-দুপ্ধের খন পারশোধ কগ্র্লেম। 

জয়স্ত-__প্রাণাঁধিক পুত্র আমার ! আজ তুমি সব হারিয়েছ, কিন্ধ এই 

পাধাণী মায়ের বেদনাজড্িত উল্লাসভরা হৃদয়ের অফুরন্ত আধীর্বাদ 

সহত্র মুখে তোমার উপর বধিত হবে--অক্ষর কবঠের মত সহস্র বিপদে 
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তাঁরা তোমায় ঘিরে $ বেহাত ধরে তারা তোমায় সৌভাগ্যের 

শ্রেষ্ঠ আসনে তুলে দেবে। 

বিজয়ের প্রবেশ 

বিজয় । শুনেছ মা-- 

অরুণ । কে? বিজয়! বিজয়, জয়ন্ত চলে গেল? 

বিজয়। পালিয়ে গেল বল। 

অরুণা। পালিয়ে গেল ! 

বিজয় । তা বৈকি! জয়ন্তর কাজ ললিতাদিত্যের সঙ্গে লড়াই 

করা! পিতার দুর্মতি হয়েছিল তাই তিনি জয়ন্তকে সেনাপতি নির্ববাচিন্ত 

ক'রেছিলেন। অমন ভীরু কাপুরুন_- 
অরুণ । বিজয়-_-বিজয়-_ক্ষান্ত ছও | জান কি পুত্র! কেন এই 

গৌড়বাহিনী পরিচালন! করতে সে ব্ঞার অক্ষমতা জানিয়েছে_-লান কি 
পুত্র। কেন সে আজ তোমাদের চক্ষে হেয় ঘ্বণ্য কলঙ্কিত ! যদি জানতে 

বিজয়, কত উদার তার প্রাণ--কত মহৎ তাঁর চরিত্র--কত বড় ত্যাগী 

সে, তাহলে সসম্ত্রমে আজ তাঁর উদ্দেশে তোমার শির 'আভুমি নত হত । 

বিজয় । আমার শির নত হক না! হ*ক--তাঁর শ্গালোচিত 

ব্যবহারে পিতার চক্ষু বেশ আরক্ত হয়েছে । 

অরুণ ॥। তোমার পিতা তার উপর অবিচার ক'রেছেন--বড় 

অবিচার ক'রেছেন। শোন পুত্র" এক বুহ্র্ণ পূর্বে শত আঁশ! বুকে নিয়ে 

সে আমার আশীর্বাদ ভিক্ষা! করতে এসেছিল--কর্ণাট যাত্রার জন্য প্রস্তত 

সজ্জিত, সশন্ত্র_-এখনও তার সে উত্মাহদীপ্ত হর্ষোৎফুল্ল উজ্জল হুখশ্রী 
আমার চোখের সামনে ভাম্ছে। স্বীর্থন্ধ আমি, তোমীর পথ মুক্ত 

করতে তাকে গৌড়বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ কগ্র্তে নিষেধ 

করেছিলেন তাই জে তোমার পিতাব নিকট অযোগ্যত জানিয়েছে_ 

নইলে তাঁর শৌধ্য--তাঁর পরাক্রমের কথ! গৌড়ে কে না জানে ? 
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বিজয়। এ কথা তোমার কে বিশ্বাস ক/রূবে' যে, তোমার কথায় 
স্বেচ্ছায় সে রাঁজরোষ বরণ ক"রে নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ ক*রেছে-_ 

অরুণাঁ। অন্যে না করুক, আমার পুত্র তুমি, ভুমি ত বিশ্বাস 

ক'র্বে। 

বিজয় । আমিও যে ঠিক বিশ্বাস করতে পার্ছি না 
অরুণ । বিজর-- 

বিজয়। কিবল? 

অরুণ | বিজয়, জয়ন্তর উপর সত্যই আমি বড় অবিচার করেছি 
--সে অনন্ত নির্ভরতার সঙ্গে মা ঝলে আমার বুকে ঝাপিয়ে প,ড়েছিল, 

আর 'আঁমি পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তার মন্তকে কুঠাঁর হেনেছি--এই 
এশ্বধ্যঃ এই রাঁজসম্মান, এই সিংহাসন থেকে বঞ্চিত কঃরে তাঁর মাথায় 

কলঙ্কের গুরুভার পসরা তুলে দিয়ে আমি তাঁকে জগতের মুখাপেক্ষী 
করে অনিশ্চিতের গর্ভে ছুড়ে মেরেছি । বিজয়--বিজয়-_-অন্গতাপের 

একটা মর্মমদাহী তীব্র বহ্ছি প্রতিপলে আমার জালিরে পুড়িয়ে ছাই করে 

দিচ্ছে__অসহা--.অসহা-_ পুত্র পুত্র ভুমি আমায় রক্ষা কর__ 

বিজয়। আমিকি করব? 

অরুণ । শোঁন বিজয় এই গোড় সিংহাসন ম্ায়তঃ ধর্মতঃ তারই 

প্রাপ্য । 

বিজয় । সিংহাসন তাঁর প্রাপ্য ! কারণ? 

অরুণ । তাঁর পিতার অকালমৃত্যুর পর--তাঁর অভিভাবক স্বরূপ 

তোমার পিতা রাজদগ্ড পরিচালন! করছেন । 

বিজয়। মিথ্যা কথা! আমার পিতা এই গৌড-সিংভাঁসন গ্রহণ 
করেছেন তার জ্ল্সগত অধিকারে-ন্তাধ্য প্রাপ্যজ্ঞানে-_ 

অরুণা। জয়ন্তর পিতা জ্যেষ্ট-- 

বিজয় । হ'তে পারেনঃ কিন্ধু আমার পিত1ও জ্যোষ্টতাতের স্যার 
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আমার পিতামহের সন্তাঁন। কনিষ্ঠ হওয়ায় আমার পিতার সিংহাসন 

প্রাপ্তির যে অন্তরায় ছিল, তা” জ্যেষ্ঠতাতের অকাঁলমৃত্যুতে দূরীভূত 

হ'য়েছে। সিংহাসন একট তুচ্ছ খেলানা .নয় মা, যে তোমার একটা 
কথায় আমি তা ছুঁড়ে ফেলে দেব । 

অরুণা। বিজয়! আমার অনুরোৌধ-_কাঁতর প্রার্থনা--তাকে 

তোমায় ফিরিয়ে আন্তে হবে-_এই গৌড়ের সিংহাসনে তাকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবেনইলে তোমার পিতা ধর্মে পতিত হবেন-_অনন্তকাল 

তাঁকে নরক-স্ত্রণা ভোগ ক"রূতে হবে-বল পুত্র এ মহত্ব তুমি দেখাবে 

স্পআমার এ অনুরোধ রাখবে? 

বিজয় । (স্বগত) একি আবার! 

অরুণ] । বিজয়, নীরব রইলে-_-আমি তোমার মা__তোমাকে দশ 
মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছি--বল* আমার অনুরোধ রাখবে--বল 

(বিজয়ের হস্ত ধরিলেন ) 

বিজয়। (হাত ছাড়াইয়। লইয়৷) এ কি অন্তাঁয় অসঙ্গত অনুরোধ 
তোমার. 

অরুণা। তুমি আমার অন্গরোধ রাঁখবে না ?-- 

বিজয়। প্রাণান্তেও না-_ 

অরুণা। তবে শোন বিজয়__আমার অনুরোধ নয়-কাঁকুতি নয়-_ 

কাতর করুণ প্রার্থনা নয়-_-আমার আদেশ, কঠোর আদেশ-_জয়ন্তকে 

ফিরিয়ে এনে এই গৌড়-সিংহাসনে তুমি তাকে প্রতিঠিত কণ্্বে-_ 
প্স্থানোগ্যত 

বিজয়। আনার উত্তর শুনে যাঁও গৌড়েশ্বরী, তোমার আদেশ 
কখনই পালিত হবে না; সিংহাঁসন আমার-_-আমি তা? গ্রহণ কণর্ব। 

অরুণা। সাবধান বিজয়--আমি অভিশাপ দেব__এখনও ভেবে 
দেখ মা! হ'য়ে আমাকে তোমার অকল্যাণ কামনায় প্রবৃত্ত ক'রো না। 
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বিজয়। আমি আর বিলম্ব করতে পারি না--আমায় কর্ণাট যাত্রা 

ক'রুতে হবে। 
প্রস্থানেছাত 

অরুণা। বিজয়, আমি তোমার মা__-আমার নিকট কি তোমার 

কোন কৃতজ্ঞতা নেই_ কোন খণ নেই-_ 

বিজয়। কিসের কৃতজ্ঞতা-_-কিসের খণ !- না কিছুমাত্র নেই-_ 

অরুণা । কিছুমাত্রও নেই ? 

বিজয়। না। 

অরুণা। তবে শুনে যাও বিজয়, যে সিংহাসনের জন্ত তুমি আমার 

মন্ে এ কঠিন শেলাঘাঁত ক'রেছ_-সে সিংহাসন তুমি কখনই পাবে 
না__মুষ্টিগত হয়েও তা” তোঁমার হস্তচ্যত হবে-_প্রতি কার্যে প্রতি পদে 

কাঁলব্যাধির মত লাঞ্ছনা! তোমার অঙ্গ ছেয়ে থাকৃবে--এই আমার 

অভিশাপ--কঠোর অভিশাপ । 

বিজয় । হাঁঃ--হাঃ--হাঁ 
প্রস্থান 

অরুণ । উপেক্ষা-_-উপেক্ষা ! উত্তম। এই বিজয় আর সেই 

জয়ন্ত! ওঃ__কি ভ্রম! একটা মুহূর্তের দুর্বলতা !__ঈশ্বর-_ঈশ্বর__ 

আমার জন্ত চির-তুষাঁনলের ব্যবস্থা কর-- 

দ্বিতীয় দৃশ্য 

কর্ণাট প্রাসাদ-কক্ষ 

রাণা রটা। ও জয়স্ত 

প্রস্থান 

রষ্টা। গৌড় থেকে এসেছ ? 

জয়ন্ত । ই! মহারাণী-_ 

রষ্টা। একাকী? 

জয়ন্ত । কর্ণাটেশ্বরীর নিমন্ত্রণ পেয়ে বিপুল সেনাদল গৌড় থেকে 
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আস্ছে। তাদের সঙ্গে আমার কোন ল্বন্ধ নেই। আমি অন্র- 
ব্যবসারী, কর্ণাটের সেনাবিভাগে আমি কর্মপ্রার্থ । 

রর । তুমি কি কার্য্যের বোগ্য হবে? 

জয়ন্ত । মহারাণী পরীক্ষা ক'রে দেখুন। 

রষ্টা। তুমি গৌড়বাসী, গৌড়ের সেনাবিভাগে প্রবেশ কর নি কেন? 
জয়স্ত। আমি অযোগ্য বিবেচিত হয়েছি । 

রষট্রা। কেন? 

জয়ন্ত । গৌড়েশ্বরের বিশ্বাস, কাশ্নীরপতির দিখ্বিজয়বার্ভী শ্রবণ 

ক”রে আমার হৃদ্কম্প উপস্থিত হয়েছে । 

রটা। এরপ বিশ্বাস হবার করণ? 

জয়ন্ত । আসন্ন সমরে গৌড়েশ্বর আমাকে গৌড়বাঁহিনী পরিচালন! 
করতে আদেশ দিয়েছিলেন__-আঁমি তার সে 'মাদেশ পালন করতে 

পারি নি-_ 

রট্টা। কেন? 

ভয়ন্ত । মায়ের আদেশে । 

রট্রা। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পার্ছি না 
ভয়ন্ত। আমার দুর্ভাগ্য বে এর বেণী আগিও £মহারাণীকে বোঝাতে 

পার্ছি না। তবে এইটুকু আনি বলতে পারি, যে কোন কার্যে 

নিযুক্ত হ'লে মনারখণীর আদেশে কর্ণাটের হিতসাধনে প্রাণ বিসঞ্জনেও 

আমি কুন্তিত হব না। 

রষ্রা। তোমার নাম? 

ভয়স্ত । জয়ন্ত । 

রষ্_ী। তুমি গৌড়ব1হিনী পরিচালন! ক/র্তে আদিষ্ট হয়েছিলে ?-_ 
জয়ন্ত । হা! মহারাণী-_ 

রষ্টটা। (ক্ষণেক ভাবিয়া) শোন বীর, কর্ণাটের গৌরব-হ্র্য্য 

১৮০১ ১৩ 
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শুরত্রেষ্ঠ আমার পিতৃতুল্য কর্ণাট সেনাপতি আজ মাঁসাধিক কাল 

অসহায় কর্ণাটকে আধার করে অন্তমিত হয়েছেন । শত সমরবিজয়ী 

দুর্ধর্য লপিতাদিত্যের দিগ্বিজরী বাহিনীকে উপেক্ষা করতে সাহসী 

হম্েছিল এই ক্ষুদ্র কর্ণাট, শুদ্ধ তারই শোধ্য-_উরিই পরাক্রমের উপর 

নির্ভর ক'রে । আজ কর্ণাট-সৈন্ত ভগ্মোৎসাহ__নিরুদ্যম । যে ওজন্ষিনী 

উতসাহবাণীর বজধবনি মুতদেহে প্রাণের সাড়া ছুটিয়ে দিত আজ তা 

একেবারে নীরব । বাত্যাবিক্ষুকধ বারিধির উন্মত্ত উন্মিরবাজির প্রচণ্ড 

তাঁগুবের মাঝে নাবিকহীন তরীর হ্বণয় কর্ণাট আজ আন্দোলিত-_ 

লক্ষাত্রষ্ট-_নিমজ্জমাঁন । পারবে বীর তাকে ফিরিয়ে আন্তে_ 
কুলে তুল্তে? 

ভয়ন্ত। বদি না পারি মহারাণী, তাঁর সঙ্গে ডুবতে পারব। 
বটা। পারবে? 

জয়ন্ত । পার্ব। 

রটটা। শপথ করছ ? 

জয়ন্ত । হা নহারাণী, এই তরবারি স্পর্শ করে আমি শপথ কঃর্ছি । 

রট্টা। এই আকম্মিক বিপৎ-পাঁতে "নামার জ্ঞান বুদ্ধি বিলুপ্ত 

হ/য়েছে-একটা অন্বাভাবিক চাঞ্চল্য "আমায় গ্রাম ক,রেছে। 

গৌড়বীর, আমি বিচাঁর-বুদ্ধি হারিয়েছি । যদিও তোমায় কখনও 

দেখিনি-_বর্দিও তোমার কোন পরিচয় পাইনি_-নিমজ্জমাঁন ব্যক্তি যে 

ভাবে একটা তৃণথণ্ড আকূড়ে ধরে- সেইভাবে তোনাকে 'অধলম্বন করে 

আমি এই ছুম্তর সমরসাঁগরে ঝপিয়ে পণ্ড়ব। তোমার এ বীধ্যদীপ্ত 

প্রশস্ত ললাট দেখে আমার তোমাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হ/চ্ডে-_ 

বীরধন্মমী, আজ থেকে তুমি কর্ণাটের সেনাপাত-_ 

জয়ন্ত । (নতভান হইয়া) রাজরাজেশ্বরী, এ আমার মহৎ সন্মান । 
আমায় বিশ্বাস কণ্রবেন কর্ণাটেশ্বরী-_-আপনাঁর সিংহাসন রক্ষা কণ্রতে 
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প্রাণ দানেও আমি কুষ্টিত হব না। ( স্বগত ) খুল্লতাত--জয়স্ত শৃগাল কি 
সিংহশিশু সে পরিচয় এইবার পাবেন। মা মাঁ-এই দূর থেকে আমি 
তোমায় কোটী কোটী প্রণাম ক'র্ছি-_কল্যাঁণময়ী, তোমার পৃত আশীষে 
আমি দুর্ধহ ভীরু অপবাদ ক্ষালনের এই স্বর্ণ সুযোগ পেয়েছি । মা-- 
মাঁ_-মআমার সাধনার সিদ্ধি দাও-_-সফলতা দাও । (প্রকাশ্যে ) মহারাণী 

আনি একবার সেনাবাঁস পরিদর্শন ক/র্তে ইচ্ছ৷ করি। 

রট্টা। উত্তম। 

প্রহরীর প্রবেশ 
কে? কি সংবাদ? 

প্রহরী । রাণীমা, গৌড়-সৈম্গ নগরে প্রবেশ করেছে-_সেনাপতি 
কর্ণাটেশ্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-মানসে দ্বারদেশে উপস্থিত । 

রষ্ট্রা। এ, গৌড়-সৈন্য নগরে প্রবেশ করেছে । সসন্মানে সেনা- 
পতিকে এখানে নিয়ে এস । 

প্রহরীর প্রস্থান 

গৌডুবীর, আঙ্জ আমার সমস্ত চিন্তার অবসান হ'ল। তুমি যেন 
সৌভাগ্যের অগ্রদূত স্বরূপ আদ্র কর্ণাটে পদার্পণ ক/রেছ। 

জয়ন্ত । (স্বগত ) কে এই গো বাহিনীর নায়ক ! বোধ হয় বিজয়-- 
যাক, সে চিন্তায় আর আমার প্রয়োজন কি! ( প্রকাস্তে ) মহাঁরাণী, 

অনুমতি হঃলে আমি বিদায় হই-_ 

রট্রা। তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে পরিচিত হবে না? 

জয়ন্ত । পরিচয় কাধ্যক্ষেত্রে হবে মহীরাঁণীঃ সময় যে সংক্ষেপ । 
প্রস্থান 

বিপরীত দিক হইতে বিজয় ও পিয়ারিলালের প্রবেশ 

্ট্রা। এই বে_-আপনিই বোধ হয় গৌড়-সেনাপতি-_আপনাদের 
শুভ পদীর্পণে আঙগ আমার ক্ষুদ্র কর্ণীট পবিত্র হল । আমার সমস্ত 

উদ্বেগ আজ দূরীভূত হল! 
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বিজয় । আামি বোধ হয় কর্ণাট-সম্রাজ্জীর ছারা সম্ভাধিত হ/চ্ছি। 

রট্া। আপনার অনুমান সত্য । 

বিজয়। জান্তে পারি কি রাঁজ্জী, যে আমাদের সম্বর্ধনার আয়োজনে 
কর্ণাট কেন এত কার্পণ্য প্রদর্শন করেছে । আমার যতদূর স্মরণ হয়, 
ভাতে কর্ণাটেশ্বরীই গৌড়ের নিকট সাহাঁব্য ভিক্ষা ক'+রেছিলেন--গৌড় 
যেচে কর্ণাটের আশ্রয় ভিক্ষা করতে আসেনি । 

রট্া। (ব্বগত ) এ কি গুদ্ধত্য ! (প্রকাশ্যে) আমি ক্রুটা স্বীকার 

ক'র্ছি সেনাপতি, কর্ণাটের আজ বড় দুর্দিন । মন্ত্রণায় সুদক্ষ, রণপাগ্ডিত্যে 

অদ্বিতীয় আমার পিতৃতুল্য সেনাপতি আর ইহজগতে নেই। তার 

আকম্মিক তিরোভাঁবে আমর! মুহমাঁন | 

বিজয় । কেন? মুহ্মান হবার ত আমি কোঁন কারণই দেখছি না। 

আমি বখন সসৈন্য কর্ণাটে পদার্পণ করেছি তখন আর ভোমার কোন 
শঙ্কা নেই । রাণী, তোমার যে মুষ্টিমেয় সৈন্ত আছে তাদের আমি আমার 

গৌড়বাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিত ক'রে নেব-_তা! হ'লে আর তোমার চিন্তার 
কোন কারণ থাকবে না-_কি বল রাণী? 

রষ্টা। একি অসন্ত্রমস্চচক সম্ভাষণ। এ যে একেবারে অসহা! 

(প্রকাশ্টে) সেনাপতির সৌজন্তে প্রীত হলেম, কিন্তু বিপন্ন কর্ণাটকে 

সাহাধ্য দান করতে আপনারা যথেষ্ট রেশ স্বীকার করেছেন, তার উপর 

আমি এই অশিক্ষিত কর্ণাট সেনাঁদলের নেতৃত্ব আপনার উপর চাপিয়ে 

আমার খণের মাত্রা আর আমি বৃদ্ধি করতে চাই না। সেনাপতি, 

কর্ণাটের মুষ্টিমেয় সৈন্য পারিচীলন! ক+র্তে আমি যোগ্য নায়ক পেয়েছি । 

বিজয় । না_না-তা” হবে না-উভয় সেনাদল এক নেতৃত্বাধীনে 

একযোগে চালিত না করলে রণজয় অসম্ভব । পারুবে কি তোমার সেই 

যোগ্য নায়ক আমার দশ সহত্্র সৈম্ত পরিচালনা ক'র্তে? দশ সহ্্ 
সৈম্তের মিলিত নিঃশ্বাসে সে শুধু গগনপথে ব্যোমযানের স্তায় উড়ুতে 
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থাকবে! 'আর পারলেও আমর! তাঁতে স্বীকৃত হব কেন! আমি তোঁমানর 

স্পট ব'লে দিচ্ছি রাণী, বধি তোনার সেনাদল আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে 

তুমি অসম্মত হও তবে গৌড়ের নিকট তুমি কোন সাহাধ্যই পাঁবে না। 
রট্রা। (ব্থগত) কেন পরের উপর নির্ভর ক”রে লপিতাঁদিত্যকে সমরে 

আহ্বান করেছিলেন ! গৌড়ের নিকট কেন সাহাধ্য ভিক্ষা ক'রেছিলেম ! 

বিঞ্য়। শৌন রাণী--এই কর্ণাটের অধিশ্বরী হলেও, যেহেতু তুমি 

রমণী, যতন আমি কর্ণাটে থাকব ততদিন আমার ইচ্ছাই এখানে 

প্রবল হবে। 

রটা। (স্বগত ) পরাজয়ের অপমান কি এ লাঞ্ছনার চেয়ে বেণী 

তিক্ত, বেশী তীব্র! 

বিজয়। কি-_নীরব রৈলে বে! উত্তর দাও । তোমাকে আরও স্পষ্ট 
জানাচ্ছি, নিমন্ত্রণ ক"রে ডেকে এনে বদি তুনি আমাদের অপমান কর-_ 

তবে আমরা তোমাকে শক্রজ্ঞান করব । আনরাও কাশ্মীরের সঙ্গে বোগ 

দেব। কি বল পিয়ারীলাল? কি হে, একেবারে নির্বাক হয়ে গেলে যে_ 

পিয়ারী। (জনান্তিকে ) দেখে শুনে আমার আক গুতুম হয়ে 

গেছে-__-এত রূপ! নাঁঃঃ কর্ণাট বাঁসোপবোণী বটে। এখানে একট' 

উপনিবেশ স্থাপন ক'র্তে হবে। 

বির । (জনান্তিকে ) কেন--কেন-_হঠাৎ কর্ণাটের উপর এতট! 

আকর্ষণ হ'ল যে-_ 

পিয়ারী। (জনান্তিকে) এমন আঁন্কোর! চুন্ধুক সামনে রয়েছে, 
আকর্ষণ ত আকর্ষণ, একেবারে মাধ্যাকর্ষণ হঃয়ে যাচ্ছে ষে-_ 

বিজ । ( জনান্তিকে ) কেমন দেখছ? 

পিয়।রী। (জনাস্তিকে) হলপ. করে বল্তে পারি এমন খাঁটা 
মাণিক তোমার গৌড়ের দৌলতখানায় একখাঁনিও নেই। এ বেশীটা পেলে 
আমি দশবার গলায় দড়ি দিয়ে ভূত হ'তে রাজী আছি। আর প্র ঢল্চলে 
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মুখখানাঁর যা বাহার-_আহাহা-সখ।-_এ বত্ব ষদ্দি ছেড়ে যাও তবে আনি 

তোমায় দস্তর মত অভিশাপ দেব। 

বিজয় । ( জনাস্তিকে ) ছেড়ে বাবার জন্ত কি কর্ণাট-সৈম্ত হাতে এনে 

রাণীকে সুঠোর ভিতর আন্ছি। নিশ্চিন্ত হও সখা, এ রূপসাগরে 

প্রাণ ভরে সখতার না কেটে বিজয় দেশে ফিরছে না 

পিয়ারী। ( জনাস্তিকে ) জিতা রহ ভাই-_তোমাঁর বাঁড় বাড়ন্ত হোক্ 

__ধনে পুত্রে লক্মীবন্ত হও-_একেই ত বলে রাজবুদ্ধি ! 

রষ্টা। (ব্বগত) কি জঘন্য কুৎসিও দৃষ্টি এদের--এর! যেন কি 
একটা মতলব ত্বাটুছে । না; আর এদের সাহায্যে আমার প্রয়োজন নেই-__ 
আমি কাঁশ্রীরের সঙ্গে সন্ধি ক্র্ব। (প্রকাশ্যে) সেনাপতি, আপনারা 

গৌড়ে ফিরে বান্--আমি মতের পরিবর্তন ক'রেছি_-আমি কাশ্মীরের সঙ্গে 
সন্ধি ক/র্ব। 

পিয়ারী। (জনাস্তিকে ) ও সখা, সব বে ফস্কে যায়! ছুশ্ডী বলে 

কি! হায় হায় হায়--আমার বে গালেমুখে চড়াতে ইচ্ছা কণ্র্ছে ! 

বিজয়। (জনান্তিকে) কিছু ভেব না পিয়ারীলাল-_রাণী মত 

বদলেছে আমি ত মত বদ্লাইনি। এখনই সব ঠিক করে দিচ্ছি। 

(প্রকাশ্যে) বুঝেছি রাণী, কিন্তু আর তা হয় না এখন। এমন গুরুতর 

বিষয়ে যে-মত এত সহসা পরিবন্তিত হয়» সে-মতের কোনই মূল্য 
নেই। বিশেষ তুমি রমণী_-নিজের শুভাশ্ুভ নির্ণয়ে অক্ষম। এই 

বিপদের মাঝে আমরা যদি তোমাকে ফেলে যাই-_আমাঁদের কলঙ্ক 
হবে-_-মআামারও ত একটা কর্তব্য আছে! বাঁক, আমাদের বাসস্থানের 

কি ব্যবস্থা করেছ? 

রষ্টা। সেনাবাস-- 
বিজয় । সে ত” সৈচ্ঠদের জন্য | 

রষ্ট্রা। সেনাপতিও সৈন্তদের পার্থ স্থান নেবেন । 
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বিজয়। জান.রাঁণী, আমি কে? 

পিয়ারী । বাণী-ঠাকৃরুণ! ইনি যে সে লোক নন--এই আমাদের 

ভাবী সম্রাট কুমার বিজয় সেন। 

রট্রা। (স্বগত) এই গৌড়ের ভাবী অধীশ্বর ! কুমারের এমন 

ইতরজনোটিত ব্যবহার ! 

পিয়ারী। (জনান্তিকে ) সখা) রাঁণীর পাশে থাক চাই-_সকালে 

বিকেলে ত মুখখান! দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করা যাবে; (প্রকাশ্তটে ) রেগে আর 

কি হবে সখ; রাণী অবলা না জেনে একট। ভুল ক'রে বসেছেন। তুমি 

ন। হয় সেরে-জুরে নাও । 

বিজয় । প্রানীদেই আমি আমীদের বাসস্থান নির্দেশ কর্লেম। 

সৈন্তেরা অবশ্য সেনাবাঁসেই থাকবে । আমি শ্রান্ত-_রাঁণী! সময়াস্তরে 

আমার সঙ্গে দেখা কর! এস পিয়ারীলাল-- 

পিয়ারীলালের সহিত প্রস্থান 

রষ্টা। এক বিপদ থেকে মুক্ত হবার জন্ স্বেচ্ছায় এ আবার কি নৃতন 

বিপদ সৃষ্টি ক'রূলেম। এই গৌড়ের ভাবী সম্রাট! এর ইতরজনোচিত 
ব্যবহাঁর-_-এর 'অসম্মহ্চক দৃষ্টি-_হেয় জঘন্ত কথাবার্তা আমায় অতিষ্ঠ ক”রে 

তুলেছে । নিজের রাদ্যে_-নিজের গৃহে আজ আমি পরের মুখাপেক্ষী ! 
প্রহরীর প্রবেশ 

প্রহরী । কর্ণাট-সেনাপতি মহারাণীর দর্শনপ্রার্থী । 
রটা। কর্ণাট-সেনাপতি ! এইখানেই আহ্বান কর। প্রহরীর প্রস্থান 

আর কর্ণট-সেনাপতি ! 

জয়খর প্রহেশ 

জয়ন্ত । বিশেষ প্রয়োজনে এ অসময়ে মহারাণীর বিশ্রামে ব্যাঘাত 

ঘটতে এসেছি--গ্রয়ৌজন গুরুতর বলেই সাহসী হয়েছি । সেনাবাঁস 
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পরিদর্শন ক'রে যে কয়েকটা সংস্কার অত্যাবশ্যকীয়, কলে আমার মনে 

হয়েছে তাঁই-_- 
রট্রা। আর সংস্কারের প্রয়োঙ্গন হবে না গৌড়বীর-_কর্ণাট 

সৈন্তের উপর 'ার আমার কোন আধিপত্য নেই-_তাঁরা এখন গৌড়- 

সেনাপতির আজ্ঞাধীন। 

জয়ন্ত । তাঁর অর্থ মহারাণী ? 

রষ্টা। কর্ণাট-সৈম্ত গৌড়-সেনাপতির আজ্ঞাধীন ক'রে না দিলে 

তিনি কাশ্মীর-পতির সঙ্গে মিলিত হয়ে '্মামাদের বিকুদ্ধাচরণ ক”ম্নবেন 

এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন । বাধ্য হয়ে তারই প্রস্তাবে আমার 

সম্মত হ”তে হয়েছে ! 

এয়ন্ত। কে এই গৌনসেনাপত্তি ? 

রট্টা। শুনলেম গৌড়ের ভাবী-সম্রাট-_ 
জয়ত্ত । বিজয়! আমিও এইরূপ অনুমান ক'রেছিলেম । মহাঁরাণী, 

আমি কি ক:্র্ুব? 

রষ্টা। যা তোমার অভিরুচি । 

জয়ন্ত । আঁমি ত গৌড়সৈন্তের সঙ্গে মিলিত হ'তে পা?র্ব না । কিন্ত 

আপনাকে ছেড়ে যেতেও আমার ইচ্ছা হচ্ছে ন7। আপনি বাস্তবিকই 
বিপন্ন । মহারাণী, আপনার এই প্রাসাদের ক্ষুদ্র এক অন্ধকার কোণে 
আপনার এই দীন ভূত্যের জন্ত কি একটু স্থান হবে না! রণস্থলে একজন 

দেহরক্ষীরও ত প্রয়োজন হবে-_ 

রষ্টা। এ কথার উত্তর আর আমার দেবার অধিকার নেই । 

জয়ন্ত । কেন কর্ণাটেশ্বরী ? 

রষ্টাঁ। নিজের গৃহে নিজের রাজ্যে আজ আমি পরমুখাপেক্ষী-_ 

পরের আজ্ঞাবহ। কুক্ষণে কাশ্মীরকে সমরে আহ্বান করেছি-_কুক্ষণে 

গৌড়ের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করেছি! আমা অপেক্ষা লক্ষগুণ 
৮ 
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শক্তিশালী নৃপতিবৃন্থ যার পরাক্রমের নিকট মাথা হেট ক'রেছেন--আমার 

দুর্মতি হ:য়েছিল গৌড়-বীর তাই আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে অন্যের 

সাহায্যের উপর নির্ভর করে তার সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত 

হয়েছি । শান্তি-_-এ তার উপযুক্ত শান্তি ! 

জয়ন্ত । মহাঁরাণী আমি বে কিছুই বুঝতে পার্ছি নাঁ_ 

রট্টা। গৌড়সৈন্তের বাসস্থান আমি কর্ণাট-সেনাবাঁসেই নির্দেশ 

করেছিলেম,কিন্ত আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেনাপতি প্রাসাদেই বাস ক"র্বেন 
জীনিয়েছেন। আমি আর এ রাজ্যের কেউ নই-_মাত্র গৌড়-সেনাপতির 
আজ্ঞাবহ । গৌড়বীর ! আমি কি তোমাকে বিশ্বাস ক/র্তে পারি--বল, 
তুমি আমার নিকট বিশ্বাসঘাতক হবে না_ 

জয়ন্ত। মা, ছেলে ধদি মায়ের নিকট বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে এই 
মুহূর্তে এ সুর্য আকাশ থেকে খসে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে যে! 

রষ্টা। কে তুমি দেবতা, মাতৃ সন্ষোধনে আমার হৃদয় থেকে মুহূর্তে 
সমন্ত চিন্ত। সমস্ত উদ্বেগ দূরীভূত ক*র্ূলে-_ 

জয়ন্ত। গৃহহীন আশ্রয়হীন আপনার করুণার দ্বারে ভিখারী এক 

হতভাগ্য গৌড়বাসী। আমার মাথার সমস্ত ভাঁবন। তুলে দিয়ে বিশ্রাম 
গ্রহণ ক'রে উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে শীতল করুন মহারাণী। 

রট্টা। বিপদ আমার একটা নয়। কাশ্মীরপতিকে সমরে আহ্বান 

ক'রে আমি আমার প্রকৃতি-পুঞজেরও বিরাগভাগন হঃয়েছি। 

জয়ন্ত । যাঁও মা» বিশ্রাম গ্রহণ করগে? । 

টা । শোন বীর, আমার জন্ত কোন চিন্তা কর না-অবলা হলেও 

আমি কর্ণাটেশ্বরী। আমার সন্ত্রমঃ আমার মধ্যাদা আমি রাখতে 
জানি- বাখতে পার্ব। কিন্তু এই কর্ণাটের স্বাধীনতা আমার দুর্ব্বল 
হত্তে যেন চিরদিনের জন্য লুপ্ত না হয়। এ কর্ণাট-সিংহাঁসনের প্রতি 

অণুর সঙ্গে আমার পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের পবিত্র শ্বতি বিজড়িত-_ 
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এই কর্ণাট শতাব্দীর পর শতাব্দী পধ্যস্ত আমার হ্বর্গগত পিতৃপুরুষের 
গৌরবগীতিতে মুখরিত-_তীদের মহিমার পতাকা বুকে করে এঁ দেখ 
বীর, আজও এই ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য কেমন হান্যোজ্জল- কেমন সুন্দর ! 
গৌড়বীর, পার যদ্দি কর্ণাটকে রক্ষা কর-_-আমার পিতৃপুকষের পবিভ্র 
স্বৃতি কর্ণাটের বুকে অমর কর--মামায় মাতৃসম্বোধন করেছ, পার যদি 

কর্ণাটেশ্বরীর মুখ রক্ষা কর। 
প্রস্থান 

জয়ন্ত । মামা আর একবার তোমার অভয় হস্ত আমার চোখের 

সম্মুথে সত্য হয়ে ভেসে উঠুক--আর একবার তোমার কল্যাঁণবাঁণী 

বজন্বরে আমার কর্ণে ধ্বনিত হ,ক। 
প্রস্থান 

তৃতীয় দৃশ্য 

কর্ণাট-প্রাসাদ-কক্ষ 

বিজয় ও পিয়ারীলাল মদ্যপান করিতেছেন 

নর্তঁকিগণ গীত গাহিতেছে 

সম্মুখে চেওনা, পশ্চাতে ফিরে! না, 

বেয়ে যাও--শুধু বেয়ে যাও । 

প্রলয় বান, খর তুফান 
ভেবনা, চেওনা--তরী ভাসাও-_ 

বেয়ে যাও--শুধু বেয়ে যাও ॥ 

কাদিয়ে বিশ্ব চরণে লুটায়, 

ভেঙে গ'লে যায়, তোমার কি তায় ? 

ভাবনা কান্না-_কিছু না কিছু না 

শুধু নাচো আর গুধু গ।াও-- 

চালাও-_-জোরে ক্ষেপণী চালাও ॥ 
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বিজয়। ললিতীঁদিত্য এসে পড়েছে--শিবির স্থাপন করেছে--হয়ত 

কালপ্রভাতেই যুদ্ধ আরম্ত হবে। কই পিয়ারীলালঃরাণী ত এখনও এল না-_ 

পিয়ারী। তাইত! ূ 
বিঞয়। আজ যে আমার তাঁকে চাই-ই চাই। কে জানে কাল কে 

জীবিত থাকবে! রাণীর স্বর্গীয় রূপ-ন্থধা প্রাণ ভরে পান না করে 

মরলে যে আমার জীবনের কাধ্য অসম্পূর্ণ থেকে বাবে। তুমি যাও 
পিয়ারীলাল, প্রাণেশ্বরীকে নিয়ে এস ।--কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় আছে 

--এর মধ্যে আমার একটা জীবনের রূপ-তৃষ্ণ পরিতৃপ্ত করতে হবে 

যাঁও পিয়ারীলল-_ 

পিয়ারী। আমি ত কতবার গিয়েছি_-কতবাঁর ডেকেছি-_ 

বিজয়। আবার যাঁও--তাঁকে বল, যে আমি তার জন্থ সুদূর গোঁড় 
থেকে এই কর্ণাটে ছুটে এসেছি, আঁর সে কয়েক দণ্ডের জন্য আমার এই 

আনন্দ উৎসবে যোগ দেবে না! 

পিয়ারী । যাওয়া বুথা--তোমার রাণী নেহাঁৎ নিরিমিষি_অত চোরা 

খহনি মারলেম- ত্রিভজিম ঠামে বাকা হয়ে দাড়ালেম__মিহি গলায় মিষ্টি 

মিষ্টি করে কথা কইলেন_-কোথায় প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার মত আলু 
থালু বেশে, আলু থালু কেশে ছুটে আনবে-_-না, একেবারে খাঁচায় পোরা 

কেউটেরমত ফৌস ফৌস ক'র্তে লাগল-_-সখাঃও রাণীর আশ! ত্যাগ কর। 

বিজয় । কি, রাণীর আশা ত্যাগ ক/র্ব ! আচ্ছা-_পিয়ারীলাল-_ 

পিয়ারী । হুকুম-- 

বিজয়। চাঁলাও-_ 

পিয়ারী। এ ত অহোরাত্রই চ”ল্ছে__এই নাও--। মগ্যদান ) 

বিজয় । (পন করিয়!) ব্যস্-_-আমি চ*ল্লেম রাণীকে আন্তে। 
রাঁণীকে চাই-_-প্রাণেশ্বরী রষ্টীকে চাই, নইলে জীবন বিফল-_ব্যর্থ ! 

টলিতে টলিতে প্রস্থান 
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নর্তকী । আমর! এখন কি ক*র্ব? 

পিয়ারী। ঘাড়ে ক'রে আমায় বিছানায় তুলে দিয়ে আস্বি--পা 
দু'থানা কি বেল্লিক-_-একটু মোজা হয়ে দাড়াতে পারে না_ষেন বার 

বছর প্রায়োপবেশনে আছেন । 

১ম নর্ভকী। তাহলে এস ভাই-- তোমায় পৌছে দিয়ে আমরা 
একটু ছুটি পাঁব। 

পকলের প্রস্থান 

»উিস্পল্লিন্যশুন্ম 

রাণী রষ্টার শয়ন-কক্ষ 
রট! নিদ্রিতা 

বিজয়ের প্রবেশ 

বিজয় । রাণী-_প্রাণেশ্বরী-এ কি তুমি ঘুমুচ্ছ! রাণী রাণী করে 
আনার বুকখান! শুকিয়ে কাঁঠ হ'য়ে যাচ্ছে_-আর তুমি অকাতরে নিদ্রার 
কোলে গা ঢেলে দিবে পড়ে আছ! এই কি তোমার প্রেম! মরি-_মরি 

কি সুন্দর ! বিশ্বের সৌন্দধ্য ভাঁগার লুঠন ক'রে আনার রূপ-তৃষ্ণা চরিতার্থ 
কর্বাঁর জন্যই কি তুমি সংসাঁরে এসেছ !--এ রক্ভিদ অধরে-_ 

রষ্টা। কে_-কে-কে তুমি আমার শয়নকক্ষে ? 

বিজয়। ভয় পেও নারাণী। আঘদি-- 

রষ্টা। একি! গৌড়*সেনাপতি-_আপনি--এ সময়ে আমার শয়ন- 

কক্ষে । কাশ্মীরপতি কি নগরী আক্রমণ করেছেন ? 

বিজয়। ন1 রাণী-তুচ্ছ কাশ্ীরপতির আক্রমণের জন্য ভোমার ও 

নখ নিদ্রা থেকে জাগাবার কোন প্রয়োজন ছিল না_তার জন্ত ত আমিই 
জেগে রয়েছি । 

রষ্টা। তবে? একি--মআপনি অমন টল্ছেন কেন? আপনি যে 

সোজ! হয়ে দাড়াতে পারছেন না-_বস্থন ন! এ আসনে । 
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বিজয় । নাঁঁ_না-_ব্স্বার সময় নেই-_ন্ুসময় বয়ে যাচ্ছে__-কয়েক 

ঘণ্টার মধ্যে জীবনটাকে সার্থক করতে হবে যে--চল বাঁণী-- 

রষ্টা। কোথায়? | 

বিজয় । তোমার বিহনে আমার উৎসব আয়োজন সব মলিন হু”য়ে 

গিয়েছে--চল রাঁণী-_ আমার উৎসবে যোগ দিয়ে তাকে প্রাণময়-__-সঙ্গীতময় 

হান্যোজ্জল করে দেবে- 

রষ্টা। হু*--গৌড়সেনাপতিঃ আপনি স্থুরাপান করেছেন-বিশ্রাঙ 
করুন গে” । 

বিজয় । তুমি হাত ধরে নিয়ে চল প্রাণেশ্বরী-__ 

রষ্টা । স্তব্ধ হও-__অসমসাঁহস-_ 

বিজয়। বাঃ রাণী বা: ক্রোধের উচ্ছ্বাসে সত গোলাপ এ রক্তিম 

কপোলে মুহূর্তে বিকশিত হয়ে উঠল-_এ যে আমায় উন্মাদ করে দিচ্ছে-- 

রট্রা-_প্রাণেশ্বরী__এস ছুটে এস--আমার বাহুপাঁশে ধরা দাও-_ 
রষ্টা। গৌড়-সেনাপতি, যাও, এই মুহূর্তে আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ 

না করে এ কক্ষ ত্যাগ কর-_-প্রহরিণী-_ 

প্রহরিণীর প্রবেশ 

কেন এই স্ুরাপানোন্বত্ত পশুকে এ কক্ষে প্রবেশ করতে দিয়েছিস্? 

বিজয়। ওকে কেন বৃথা তিরস্কার কর্ছ রাণী--তোমার এ কর্ণাটে 

এ স্পর্ধা কার আছে যে আমার পথ রোধ ক'রে দ্লাড়াবে? 

রষ্টী। জান সেনাপতি, যে আমি এই কর্ণণটের অধীশ্বরী-_ 
বিজয় । হী, কর্ণাটবাসীর অধীশ্বরী কিন্ত আমার কৃপ। ভিখািণী-_ 

রষ্টা। ( প্রহরিণীকে ) এই মুহূর্তে এই মাতালটাকে বাইরে ষাবার 
পথ দেখিয়ে দে। 

বিজয় । রাঁণী-- 
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রষ্্টা। শুদ্ধ তাই নয়, তাঁকে আমার আদেশ জানিয়ে দে যে এই 
মুহূর্তে তার! কর্ণাট পরিত্যাগ করে চলে যাঁক__ 

বিজয় । যদি তাঁর! না যাঁয়-_ 

রট্টা। তাদের দূরীভূত করা হবে__ 

বিজয় । জান্তে পারি কি মহিমময়ী বাঁজীঃ কোথায় তোঁমার সে 
শক্তি ঘা দিয়ে তুমি তোমার ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত কর্বে। তুমি বোধ 

হয় বিশ্বত হয়েছ? যে তোমার কর্ণাট-বাহিনী পধ্যত্ত আঙদ আমার 

আয়ন্তাধীন-_তুমি বোধ হয় তুলে গিয়েছ, দে কাশ্মীরের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ 

ক'রে তুমি তোমার 'প্রকৃতিপুঞ্জেরও বিরাঁগভাজন হয়েছ। 

রট! নীরবে রহিলেন-বিজয় বলিতে লাগিলেন 

জান শক্তিময়ী সম্রাজ্ঞী, যে আমি ইচ্ছা কণ্রূলে এই মুহূর্তে তোমাকে 
এই সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে সেখানে তোমার এ হীনা প্রহরিণীকে 

বসাতে পারি। জান দাস্তিকা রমণী, যে আমি ইচ্ছা ক'র্লে এখনই 
তোমাকে তোমার প্রাসাদ থেকে- তোমার শব্যা থেকে ধরে নিয়ে 

আমার প্রমোদকুঞ্জে প্রতিষ্টিত করতে পারি-_-এ ক্ষমতা আমার আছে-_ 

আর আমি ক*্র্বও তাঁই-_বুঝেছে নারী, আমি কম্র্বও তাই-- 

( প্রহরিণীকে ) যা, এখান থেকে দূর হ”-_ 

রট্টা। না দাড়িয়ে থাক-_ 

বিজয়। যা_( সভয়ে প্রহরিণীর প্রস্থান ) এইবার বুঝেছ রাণী, আজ 
কোথায় এসে তুমি ঈীডিয়েছ__ 

রষ্টরা। প্রহরিণী-_প্রহরিণী-_ 

বিজয় । হাঁঃ হাঃ হাঃ হাঃডাক-_-ডাঁক-_-আরও উচ্চৈঃন্বরে গগন 

বিদীর্ণ ক'রে ডাক-_কিন্ত কেউ সাড়া দেবে না কারও এ স্পর্ধা এ 

দুঃসাহস হবে না ষে আমার আদেশ অমান্ি কণর্বে-- 
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রট্টা। তাঁইত ! প্রহরিণী এল না--সাড়াটা পর্যযস্ত দিলে না! 

যড়বন্ত্র--ভীষণ ষড়বন্ত্র_ 
বিজয় । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ এখন বুঝতে পেরেছ-__-এস নারী--এস 

আমার প্রমোদকুতজে-_ ্ 

রট্রা। তবে কি এ কর্ণাটে আমার এমন কেউ নেই যে এই 

শয়তানকে এখাঁন থেকে বের ক*রে দিতে পাঁরে-_ 

জয়স্তুর প্রবেশ 

জয়স্ত। বেরিয়ে বাও-__বাঁও-_ 

বিজয়। কে তুই বর্ধর? একি-_একি ! জয়ন্ত--জয়ন্ত। 

জয়ন্ত | হা! জয়ন্ত ;_বেরিয়ে ধাও_- 

বিজয়। তুমি এখানে ! 

জয়ন্ত । হ। আগি এখানে । বিজয়, এই মুহুর্তে এ কক্ষ ত্যাগ কর--. 
বিজয়। তোমার আদেশে ! 

জয়ন্ত। হা আমার আদেশে । 'আর মুহুর্ত বিলম্ব ক*রূলে আমি 

পদীঘাতে তোমায় দূর কর্ব! গৌড়ের ভাবী অধীশ্বর তুমি-_খুব কীর্তি 
রাখলে! যাও-_ 

বিজয় । উত্তম। 
প্রস্থান 

জয়ন্ত । মা-- 

রষ্টা। জয়ন্ত, ভুমি কে! 

জয়ন্ত। আপনার আশ্রিত আজ্ঞাবহ ভৃত্য মা, আমার খুব আশঙ্কা 

হচ্চে যে ছুরাজ্মা এখনই সসৈম্ত এই প্রাসাদ আক্রমণ ক”র্বে। আমি 

একাকী ত আপনাকে বক্গ। ক'র্তে পারব নাঁ_ 

রট্টা। এখন উপায়? 

জয়স্ত। আর মুহুর্ত বিলম্ব না করে আমার সঙ্গে আহ্মন-_ 
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রষ্টা। কোথায়? 

জয়ন্ত । কোণায় তা জানি না_-তবে এ কথা নিশ্চয় যে এ প্রাসাদে 

আর মুহুর্ত বিলম্ব করাও নিরাপদ নয়। আমায় অবিশ্বাস কঃর্বেন না 

মা, দ্বিতীয় প্রশ্ন না ক'রে নিঃশব্দে আমার সঙ্গে আনুন | 

রটা। ও:--চল। 
উভয়ের প্রস্থান 

চতুর্থ দৃশ্য 

সম্রাট ললিতাদিত্যের শিবির-কক্ষ 

ললিতাপিত্য ও জয়।পীড় 

ললিত। গৌড় কর্ণাটের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ? 
জয়া । ই! সম্রাট । 

ললিত। উত্তম। গৌড়ের জন্ত আর পৃথক সমরায়োজন আবশ্যক 
হবে না। এক বুদ্ধে কর্ণাটি ও গৌড় ছুই শক্তি কাশ্মীরের পরাক্রমের 
পরিচয় পাবে । ভারতের সমস্ত শক্তিগুলি সম্মিলিত হ'য়ে এক যোগে 

যদি আমার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ ক"র্ত, তাহলে আমার কার্য আরও 

সহজ আরও সংক্ষেপ হত । কি আশ্র্য্য জরাগীড়, ছুষ্টী বখসর কেটে 

গেল, অথচ আজও আমরা সমগ্র ভারত জয় করতে পারুলেম না। শাত্র 

তার পশ্চিমার্ধ কাশ্মীরের বিজয়ন্তন্তকে অভিবাদন করেছে! মাঝে মাঝে 

আমার কি মনে হয় জান জয়াপীড় ?-- 

জয়া। কি সম্রাট? 

ললিত। আমার আশঙ্কা হয় বে, হয়ত এই সংক্ষিপ্ত পীমাবদ্ধ জীবন 

আমার পৃথিবী জয় সম্পূর্ণ করতে দেবে না। ক্ষুদ্র একটী জীবন 

দিয়ে অসীম অনন্ত কশ্ধ-সমুদ্রে মানবকে ছেড়ে দেওয়া হৃষ্টি-কর্ভার 

একটা মহাত্রম | 
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জয়।। গৌড় শুন্লেম দশসহত্র সৈম্ত নিয়ে কর্ণাটের সাহায্যে 
এসেছে । 

ললিত । মাত্র দশ সহআঅ-_নাঁমি যে আরও আশা ক'রেছিলেম । 

জয়া । তাদের মিলিত শক্তির সেনাবল পঞ্চদশ সহস্সের অধিক হবে। 

ললিত । তা” না হ'লে ত আমি তাঁদের উপেক্ষ। ক'রে তিব্বতাভিমুখে 

যাত্রা ক'রতেম। শোন জয়াপীড ভারত জয়ের জন্য আমি আর তোমাকে 

মাত্র এক নানের সময় দিতে পারি, সম্মুখে অনন্ত কাধ্য- তুচ্ছ ভারত 

নিয়ে আমি আর বুথ কাঁলক্ষেপ ক"র্তে পারি না। 

জয়! । একমাস সময়ে কি ভারত জয় সম্ভব হবে সম্রাট ? 

ললিত। নিশ্চয়। (প্রাচীরমংলগ্ন ভারতের মানচিত্রের দিকে 

অগ্রসর হইয়! ) এই ত, "মার বাকী মাত্র কর্ণাট, গৌড়, তিব্বত আর এ 

কিন্গররাঁজ্য । তোমাকে যথেষ্ট সময় দিয়েছি । জীবনের প্রতিমুহূর্ত 

মূল্যবান্-_-একটীও যে নষ্ট করবে তাঁর কার্য অসম্পূর্ণ থেকে যাঁবে। 

জয়াগীড়, এই রাত্রেই যদি আমরা কর্ণাট আক্রমণ করি--তবে প্রভাতে 

বোঁধ হয় আমর! তিব্বতের দিকে ধাবিত হু'তে পারি । 

জয়া । তা হয় ত পাঁরা যায়, কিন্ত সৈন্তগণ দীর্ঘ পথ পর্যটনে শ্রাস্ত 

হ'য়ে পড়েছে-__ 

ললিত । শ্রীস্ত! হাঁ: হাঁঃ হাঁঃ হীঃ-তুমি ব্ল্ছ কি জয়াপীড় ! 
এক একটী লৌহ মুন্তি দিয়ে গড়া আমার এই দিপ্িঞ্যয়ী বাহিনী । তার! 
শ্রান্ত হবে সেই দিন জয়াঁপীড়, যেদ্রিন পৃথিবী জয় সম্পূর্ণ ক'রে তাঁদের আর 
কার্ধ্য থাকবে না । কর্মের মাঝে তাঁদের শ্রান্ত হবার ত অবকাশ নেই। 
তুমি তাঁদের কর্নীট আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত হ'তে আদেশ দাঁওগে; | 

জয়া । বথা আজ্ঞা । 

প্রস্থান 

ললিত! একট। সূর্য্য বদি তার স্বর্ণরশ্মিতে প্র বিরাট আকাশকে 
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উদ্ভামিত কণ্র্তে পারেঃ তবে একজন সম্রাট কেন এই বিশাল পৃথিবীকে 

শাসন ক*র্তে পার্বে না-_। 

চম্পার প্রবেশ 
কে? ও:- চম্পা !__ 

চম্পা । বাবা--গান শুনতে হবে 

ললিত। সেকি পাগলি-_-মামি যে কর্ণাট আক্রমণ ক*র্তে যাচ্ছি। 

চম্পা । তা” হবে না বাবা-আঁমার গান না শুনে কোথাও বেতে 

পাবে না। 

ললিত । আচ্ছা, আমি তোর গাঁন শুনবার লোক দিয়ে যাচ্ছি-_ 

চম্পা । তাকিহয়! তুমিনা শুন্লে যে গান বেস্ুরো হয়ে যাঁবে-_ 

গাইব বাঁবা_ 

ললিত । আঁচ্ছাঃ গাও 

চম্পা । শুন্বে তুমি বাবা__বাবা, তুমি আমায় কত ভালবাস-_ 
ললিত। (স্বগত) ভালবামি! হায় অভগিনী পিতৃমাতৃহারা 

অবোঁধ বালিকা! যদি জান্তিম কাশ্মীরের গৌরব রক্ষা ক'রুতে আমার 
আদেশে তোর শিতা কি ভাবে অকালে প্রাণ হাঁরিয়েছে-কত বড় 

একটা খণের নাগপাঁশে আমায় দৃঢ়ভাবে বেবে গিয়েছে । 

চম্পীর গীত 

তোমার মহিমা ঘোষিছে, বিভু, তোমার রচিত ধরণী । 

গগন বিদরি প্রচারে গিরি, তোমার কান্তি কাহিনী ॥ 

ধার প্রজাপতি মেলিয়া পাখা, 

অপরূপ শিল্প তাহে তব আকা 

বিহগ-কণ্ে তোমার লেখা, কাব্য-রাগ রাগিগা ॥ 

দীপ্তি তোমার প্রকাশ তপনে, 

আমীষ পরশ মলগন-পবনে, 

ধৈর্য তোমার ঘোষে তরুগণে, করুণ! ছড়ায় তটিনী ॥ 
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প্রহরীর প্রবেশ 

প্রহরী । কর্ণাট-রাজ্জী সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থী__ 

ললিত। কে? 

প্রহরী | কর্ণাট-সম্রাজ্ঞী | 

ললিত। কর্ণাট-রাজ্জী সে কফি! হ'-_বুঝেছি-কয়েকটী দিন 
আমার বৃথা নষ্ট হ'ল, গ্রদ্ধ এই দাম্তিক! রাণীর নিক্ষণ আক্ফাঁলনে । যাক, 

আম্তে বপ-- 

চম্প1| সমন্ত্রমে নিয়ে এম। বাবা, তিনিও তোমার মত একটা 

রাজ্যের অধীশ্বরী-__ 

ললিভ। তাপত্য। কিন্ত এই রাণী সমরে আহবান করে আমার 

যে শ্রদ্ধ! আকর্ষণ করেছিলেন, সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসে আঁজ ত। একেবারে 

হারিয়েছেন । উত্তম, সসম্মানে নিয়ে এস-- 
প্রহরীর প্রস্থ।ন 

চম্পা । সন্ধির প্রস্তাব নিয়েই থে রাণী এসেছেন, এ ধারণা তোমার 

কিসে হ'ল বাবা 

ললিত। তাতিন্ন তার এখানে আমবার আর কি কারণ থাকতে 

পারে! আনার পৈন্ঠ বে এতক্ষণ সঙ্জিত হয়েছে এই নে 

রানা রট। ও জয়ন্তর প্রবেশ 

( স্থগভ ) এই রাণী! এ অলৌকিক বূপরাশি যে কল্পনার অতীত! 

( প্রকাশ্টে) তারপর কর্ণাটেশ্বরী, আগমনের কারণ ব্যক্ত ক'রে আমার 

কৌতুছল চরিতার্থ করুন। 
রষ্ট।। সম্রাট, 'আমি বড় বিপন্ন-_- 

লপিত £ অর্ধাৎ মন্ষি-_এই ত? 

রষ্রা। না সম্রাট-_ 

ললিত । তবে? 
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রট্টা। আমি সম্রাটের আশ্রয় ভিক্ষা কর্ছি_- 

ললিত। কি রকম? 

রট্টা। গৌড়ের নিকট আমি সৈন্য সাহাধ্য চেয়েছিলাম_- 
ললিত। গৌড় দশ সহন্র সৈন্ত দিয়ে আপনাকে সাহাষ্য করেছে । 
রষ্্রী। না আট, সে দশ মহস্র সৈম্ত আমাকে সিংহাঁসনছ্যুত করেছে-_ 

ললিত । বটে! 

রষ্টা। গৌড়-সেনাপতি আমার সিংহাঁদন গ্রাস করেছে-_মামাঁর 

রাজ্যে আজ আমি বান্দনী। তাই আমি সম্রাটের শরণাপন্ন হ"য়েছি। 

ললিত। নিগ্ের শাক্ততে আপনি কেন তাদের প্রতিরোধ করেন নি? 

রট্রী। কর্ণাটে পদার্পণ করেই কর্ণাট-সেনাদলকে তিনি তার 

আজ্ঞাধীন করে নিয়েছেন ! 

ললিত। চতুর এই গৌড় সেনাপতি । 
চম্পা। আপনার সেনাদল গৌড়ের এ দুর্ব্যবহারের কথা শুনলে কি 

আবার আপনার দিকে ফিরে দাড়াবে না 

রট্টা। তাঁদের সাহস হচ্ছে না সেনাপতির বিরুদ্ধাচরণ করতে 

ললিত । 'আপনার অভিপ্রায় কি? 

রষ্টা। সম্রাটের সাঁহাষো গৌড়-সৈঙ্ক দূরীভূত কঃরে আমি কর্ণাটে 

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'তে ইচ্ছা করি_-তারপর-_ 

ললিত । তারপর? 

রট্ট।। 'আমি সম্রাটকে সমরে আহ্বান করেছি, তারপর কর্ণাটের 
সঙ্গে কাশ্মীরের শক্তি পরীক্ষা হবে-_ 

ললিত। তাঁ"হলে আমায় গৌড়-বাহিনীকে আক্রমণ করতে হবে? 
রী । সম্রাটের অনুগ্রহ ! 

ললিত। আপনার সঙ্গে দেখ্ছি-_ইনি কে? 

জয়ন্ত । আমি একজন গৌড়বাসী, বর্তমানে কর্ণাটেশ্বরীর আজ্ঞাবহ । 
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ললিত। গৌড় বিশ্বাসঘাতকতা করে আপনাকে সিংহাঁসনচ্যুত 
করেছে অথচ আপনার সঙ্গে আপনার রক্ষী একজন গৌড়বাসী! একি 

প্রহেলিক। রাজী? 

জয়ন্ত । সম্রাটের সন্দেহের কোন কারণ নেই। বর্তমানে গৌড়ের 

সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই-_ 
ললিত। কারণ? 

জয়ন্ত । আমি গৌড় থেকে নির্বাসিত । 
ললিত। কি অপরাধে? 

জয়ন্ত ॥ বীরপ্রস্থ গৌড়বাঁদের অযোগ্য আমি-__এই জন্য | 
ললিত। এই জঙ্গ! দেখা যাঁবে গৌড়বাঁসের যোগ্য হ'তে কতটা 

বীরতের প্রয়োজন । | 

জয়াপীড়ের প্রবেশ 

জয়া। সৈন্স সজ্জিত সত্রাট-__ 

ললিত। উত্তম। গৌড়-সেনাপতিকে জীবিত বন্দী ক'র্বে-- 
জয়া। আর কর্ণাটেশ্বরীকে ? 

ললিত। কর্ণাটেশ্বরী তোমার সন্মুখে ! 

জয়া । আমার সন্মুথে ! 

ললিত । এ ধ্ীড়িয়ে--গৌড়-সেনাপতি একে সাহাধ্য করতে এসে 

সিংহাসন্চ্যত করেছে । আমরা বাজ্জীকে পুনরায় কর্ণাটে প্রতিষ্ঠিত 
কর্ব। বুঝলে? 

জয়া। হা সম্রাট। 

ললিত। যুবক, আজ তোমার পরীক্ষা । জয়াপীড়, একে সঙ্গে 

নাও, প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকর্ণ দেবে। (জনাস্তিকে নি্নন্বরে) এই 

যুবকের উপর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখ.বে। 

জয়ন্ত ও জয়াগীড়ের প্রস্থান 
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চম্পা । ( শ্থগত ) বীরপ্রহ্থ গৌড়বাসের অযোগ্য ইনি-_বার তেজঃপুঞ্জ 

কান্তির প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে বীরত্বের আভাস পাওয়া যায়। নিশ্চয় 

গৌড়েশ্বরের মতিভ্রম হয়েছে । 
লপিত। আপনি কি করবেন রাণী ?-_- 

রষ্টা। অনুমতি হ'লে রণক্ষেত্রে সম্রাটের সমভিব্যাহারী হব-_ 

ললিত | উত্তম, চম্প! রাঁজ্ঞীকে রণসাঁজে সাজিয়ে দাও-_-শিবিরঘাঁরে 

আমি আপনার প্রতীক্ষা ক"র্ব কর্ণটেশ্বরী। 

রষ্টা। এ বিপন্ন! রমণী এ জীবনে সম্রাটের করুণ! ভুল্বে না__ 
চম্পা । আলম্ুন রাণী-_ 

রষ্টাকে লইয়া চম্পার প্রস্থান 

ললিত। জীবনের প্রতিমুহূর্ত বার নিকট মূল্যবান, আঙ্জ সেই পৃথিবী- 
বিজ্য়কানী সম্রাট ললিতাদিত্য এক রমণীর প্রতীক্ষায় শিবির দ্বারে দাড়িয়ে 

থাকৃবে !-_-এ কি পরিবর্তন ! 
প্রস্থান 

পঞ্চম দৃশ্য 

বণস্থছল 

বিজয় ও পিয়ারীলাল 

বিজয়। কি প্রচণ্ড আক্রমণ এই সম্রাট ললিতাদিত্যের ! প্রাণপণ 

চেষ্টাও যে আমি আমার ছত্রভঙ্গ সেনাদলকে স্থির রাখতে পার্ছি না ! 

এ বিশৃঙ্খলার পরিণাম যে নিশ্চিত পরাজয় । 

পিয়ারী। আর সেই সঙ্গে মৃত্যু-_সেটা বাদ দিচ্ছ কেন সখা? না, 
ুদ্ধটা দেখছি অতি ছ্যাঁচড়া কাঁজ। এর চেয়ে মজলিস ঢের ভাল। হুড় 

হাঁঙ্গাম! নেই__রক্তারক্তি নেই_-নাচ আর গাও আর থাও, খাও আর 
নাচ আর গাও-ব্যস্-- 



ললিতাদিত্য ৩২ 

বিজয় । এ দেখ পিয়ারীলাল আমাদের দক্ষিণপার্থ ছিন্ন করে ইরম্মদ 

বেগে কাশ্রীর-বাহিশী ছুটে আস্ছে। 

পিয়ারী। আস্ছে নাকি! ওদের ছুটে আপতে নিষেধ কণ্র্ব? 

বিজয় । পেছন হ'টনা--পেছন হণ্টনা-স্থির হ'য়ে অটল হয়ে 

দাঁড়িয়ে থাক-__যে হটুবে, আমি নিজ হাঁতে তাকে বধ ক্রুব__ 

পিয়ারী। 'আহাহ। কাশ্মীরের লোকগুলো কি এত অভদ্র ষে তোমার 

উপর তারা এ ছ্যাচড়া কাজটার ভার দেবে! ও কাঁজে ওরাও কম ওস্তাদ 

নয় । না বাঁব১ এই নাক মলা আর এই কান মলা, কোন মতে একবার 

দেশের ঠাদবদনখানি দেখতে পেলে কোঁন শাল। আর মজলিস ছেড়ে এক 

পাঁচলে। ও হো; হো১-নাঁচ আর গাঁও আর খাও-_থাও আর নাচ 

আর গাও-_ 

বিজয় । . সখা--সখা_এখন উপায়? এ দেখ--এ দেখ -- 

পিয়ারী। সব দেখেছি সথ। সব দেখেছি-তুমি ত শাত্র আজ দেখুছঃ 

আমি ও দেখছি তোমার জন্মের বহু পূর্ব থেকে । এখন যদি প্রীণটা 

বজায় রেখে দেশে ফিরতে চাও তবে ওদের মত যঃ পলায়তি করে দাঁও-_ 

বিজয় । কি পালিয়ে বাব! 

পিয়ারী। তুমি পালিয়ে বাবে কি! পালিয়ে বাবে শ্রী সব ইতর 

ছোট লোক চুনোপুটাগুলি--তুমি একটা দরের লোক-_ একটা সেনাপতি, 

তুমি করবে পলায়তি । 

বিজয়। ওঃ! আমার ছত্রভঙ্গ সেনাদল দাড়িয়ে মর্ছে-_ 

পিয়ারী। তা আর মর্বে না--ওদের জন্মই বে মরুবার জন্ত । হ'ত 

তোমার মত একটা মস্তবড় সেনাপতি, তবে ফুদ্ধক্ষেত্র হ'তে দশ বিশ ক্রোশ 

তফাতে নিরাঁপদে দাড়িয়ে থাকৃতে পারত । তা যখন হয় নি--তখন ওরা 

আশলবৎ ম/র্বে। 

বিজয় । না, এ শোচনীয় মৃত্যু আর দেখা যায় না-__ 
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পিয়ারী। বাঁয় না নাকি-_-তবে কি বন্ধ করতে আদেশ করব? 

বিজয়। কর্ণাট-সৈম্ত সাম্নে রেখে তাদের আড়াল দিয়ে পাশ 

কাটিয়ে আমি আমার গৌড়-সৈম্তা নিয়ে বেরিয়ে ধাই--কি বল 

পিয়ারীলাল? 

পিয়ারী। সে ত বহুক্ষণই বল্ছি-_এখনই-_ 
বিজয়। কর্ণাটসৈন্ত ! অগ্রসর হও-_অগ্রসর হও-- 

বেগে প্রস্থান 

পিয়ারী । (যাইতে যাইতে ) আহাহা ! নাচ আর গাও আর খাও 

খাও আর নাচ আর গাও-- 

বিজয়ের অনুবন্তী হইল 

বিপরীত দিক হইতে রণসাজে রট। ও ললিভাদিত্যের প্রবেশ 

রষ্্া। সম্রাট--সম্রাট- অস্ত্র সংবরণ ক*র্তে আদেশ দিন--এঁ দেখুন 
রণস্থলে একটিও গৌড়সৈন্ত নেই-__ শুদ্ধ আমার প্রাণপ্রতিম কর্ণাটসৈন্ত 

দাড়িয়ে মর্ছে ! হায় হতভাগ্যের দল ! রি 

বেগে জয়াপীড়ের প্রবেশ 

জয়! । সম্রাট ! গৌড়সেনাপতি পাশ কাটিয়ে পলায়ন ক*রছে-_ 

ললিত। সেযুবক কোথায়? 

জয়া। সে গৌড়সৈন্তের পশ্চাদ্ধাবন করেছে-_ 

ললিত । উত্তম, তুমি রাঁণীকে নিয়ে যাওঃ যুদ্ধ ক্ষাস্ত করগে”_-আমি 

যুবকের সাহায্যে বাচ্ছি। 

একদিকে ললিতাদ্দিত্য ও অপর দিকে জয়াগীড় ও রটার প্রস্থান 



বনঠ দ্য 
পর্বতমালা! । মধ্যে বিপুলকায়া খরস্রোতা! পার্বত্য 

স্রোতশ্বিনী-_তদুপরি কাঁষ্ঠের সেতু 

গৌডমৈম্ত কোল'হল করিতে করিতে বিজয় ও 

পিয়ারীলালের সহিত প্রবেশ করিল 

সৈলগণ। পালাও-_পালাও- পেছনে আস্ছে--পালাও, ছুটে 

পালা ও-_- 

বিজয়, পিয়ারীলাল ও কতকগুলি সৈম্ত গোলমাল কারিতে করিতে 
সেতুর উপর আসিয়া উঠিল 

বিজ্রয়। আর কেউ সেতুর উপর এস না--জীর্ণ সেতু টলমল ক'রছে, 
এখনই ভেঙ্গে পড়বে 

নেপগ্ো জয়ন্ত । “্ত্ী বে-্রী যে কাপুরুষের দল গৌড়ের নাম 
কলক্কিত করে পলায়ন ক'র্ছে-ফের ফেরুপাল-_ফিরে পীড়া প্রাণের 

মায় ঞ্কঃরে দেশের মুখে কালী দিস্ না”__ 

যে সৈশ্তগণ লেতুর এ পারে ছিল তাহারা সত্রীসে বলিয়া উঠিল__“এ 
বে এসে পড়েছে--আর রক্ষা নেই”--তারাও সেতুর উপর হুড়মুড় করিয়া 
উঠিয়া পর্ডিল-_জীর্ণ সেতু ভাঙ্গিয়৷ গেল- বিজয় প্রভৃতি সকলেই আর্তনাদ 

করি] নদীর মধ্যে পড়িরা গেল । ঠিক সেই সময় জয়ন্ত *বিজয়-_ভাই-- 
ভয় নেই--ভয় নেই--এই ঘে আমি এসেছি” বলিয়। ছুটিয়া আসিল ও 

যেমন লন্ফ প্রদান করিতে যাইবে ঠিক মেই সময় কিছু উপরে পর্ববতগাত্রে 
ললিতাঁদিত্যকে দেখা গেল ও তিনি খলিয়া উঠিলেন--প্উন্মাদঃ ক/র্ছ কি! 
_ ক্ষান্ত হও__ কান্ত হও”__জয়ন্ত মুহুর্ত তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল-- 

“সম্রাট ! ও বে ভাই-_ভাই” বলিয়া নদীতে ঝণাপ দিল । ললিতাদিত্য 

বেগে নামিয়া আঁমিতে লাগিলেন । 



দ্বিতীয় অস্ক 
প্রথম দৃশ্য 

ললিতাদিত্যের শিবির-সন্মুখ 

চিন্তামগ্ন জয়ন্ত 

জয়ন্ত । তবুও গৌড় আমার দেশ__আমার জন্মভূমি । আজ তাঁর 
মর্্মরভেদী পরাজয়ে বিজয়ী কাশ্মীর-বাহিনীর উতৎসব-কোলাঁহল আমার কর্ণে 

মরণ-দুন্দুভির ন্যায় ধ্বনিত হ,চ্ছে। বিজয়ী কাশ্মীর গৌড়-বাহিনীর পলায়নে 
তাদের নামে ধিক্কার দিচ্ছে-_কাপুরুষ বলে তাঁদের ত্বণা' করছে! বিজয়, 

বিজয়, কেন তুই পালিয়ে গেলি-কেন দর্পভরে শির উন্নত ক'রে বুক 
ফুলিয়ে ফিরে শীড়িয়ে গৌড়ের নাম রক্ষা ক'র্তে প্রাণ দ্রিলি না--সেও 
যে ছিল ভাল-_-ত! হ'লেও যে বিজরীর শির শ্রদ্ধায় নত হ'ত। 

ললিতাদিত্যের প্রবেশ 

ললিত। এই যে জয়ন্ত-_সমস্ত শিবির আমি তোমায় খোজ 

কঃরেছি। সবাই বিজয়-উৎসবে মত্ত, আঁর তুমি এখানে একাকী এরূপ 

বিষঞ্ধ কেন জয়ন্ত ? 

জয়ন্ত । আমার কি বিষণ হবার কারণ নেই সজাট! গৌড়ের এই 
মর্ঘাতী পরাজয় যে আমার বুকে শেলের মত বেজেছে--আমি বে এ 

চোঁখফাটা অশ্রুর বন্া কোন মতে রোধ করতে পারছি না সম্রাট-- 

ললিত । তুমি না গৌড় থেকে নির্বাসিত ? 
জয়ন্ত । হী সম্রাট--গৌড়ে আর আনার স্থান নেই। 
ললিত। তবু তুমি গৌড়কে এত ভালবাস? 
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জয়ন্ত। ভালবাসি ! সম্রাট ! তাকে ষে কতখানি ভালবাসি তা আমি 

ভাষার ব্যক্ত ক'রতে পারব না__জাঁনেন সম্রাট । গৌড় আমার কি-_তার 
সঙ্গে কি আমার সন্বদ্ধ ! গৌড় আধার জন্সভূমি--আমার সুজলা সুফলা 

শম্যগামলা ন্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূগি__মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবামাত্র 
বিচার না করে- প্রশ্ন না ক'রে--কত বুগ যুগান্তের চির পরিচিতের মত 

কত নিবিড় ন্নেহে চির আদরে যে আমাকে তাঁর কোমল-কোলে আশ্রয় 

দিয়েছিল- শত উত্পীড়ন শত অত্যাচার নীরবে সহ্হ ক'রে অশ্লান বদনে 

নিজের বুকখানা চবে ভ+লে মুক্তহস্তে যে আমার ক্ষুবার আহার জুগিয়েছে 

-__দ্রেহটাকে নারস শু পাষাণ করে শতধাঁরায় হৃদয়-রত্তু ঢেলে দিয়ে যে 

আদার তৃষ্ণার বারি বিতরণ ক'রেছে,--মামার চিত্ত-তৃপ্তির জন্য যে 

লতিকাকে শ্ঠাম-সৌন্দধ্যে ভূষিত করেছে, কুসুমের অঙ্গে সুবাস 
মাখিয়েছে- আকাশের গায়ে ইন্দ্রধন্ট রচনা করেছে-_বিহগের কণ্ে 

কাকলি দিয়েছে-_সমাঁট-_সম্াট-গৌড় যে আমার সেই জন্মভূমি ! 
ললিত | জয়াঁপীড়-_জয়াপীন্ড-_ 

জয়াগীড়ের প্রবেশ 

এখনই এ উৎসব বন্ধ কর-_ 

জয়া । বন্ধ ক্র্ব? 

ললিত | হই] বন্ধ কর-_ দেখছ ন! দেশভুক্ত সুসন্তানের করুণ বিলাপ 

এ উৎসব-কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠেছে-_ 

জয়। আট! কাশ্নীরও আমার দেশ-- আমার জন্মভূমি | 

ললিত । সেই জন্তই ত জয়াপীড় এই দেশভক্তের অন্তরকে শ্রদ্ধা 
ক"র্বার তুমিই যোগ্য পাত্র-_ জয়াপীড়ের নিঃশৰে প্রস্থান 

(স্থগত ) বিজয়ী কাশ্মীরের ললিতাদিত্য না হয়ে আমি যদি এই 

বিজীত গৌড়ের জয়ন্ত হতেন--তাহলে বোধ হয় দেশকে যথার্থ চিনতেম, 

তার জন্তে এননি আকুল হয়ে কীদতে পারতেম। ( প্রকাশ্তে) জয়ন্ত-_ 
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জয়ন্ত । সম্রাট ! 

ললিত। শুনেছ বোঁধ হয় যে আমি পৃথিবী জয়ের সঙ্কল্প ক'রেছি--- 

জয়ন্ত । হা মম্রাট-_ 

ললিত । তুমি আমার এই মহাব্রতে আমাকে সাহাধা কর-_ 

জয়ন্ত। এই হীন শক্তি নিয়ে এ অধম মহিমময় সম্রাটকে কি 

সাহায্য কপ্রবে? 

ললিত । জয়াপীড়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোঁমাদের যুগ স্কন্ধে বহন 
করে আমার বিজয়-পতাঁক। পৃথিবীর প্রান্ত হতে গ্রাস্তাস্তরে নিয়ে যাও-_ 

জয়ন্ত । এ আমার মহৎ সন্মান। সম্রটকে।আমি আমার কৃতজ্ঞ- 

হৃদয়ের অসংখ্য ধন্ঠবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু সম্রাট, কর্ণাটেশ্বরীর আদেশ 

ব্তীত-_ 

ললিত। কর্ণাটেশ্বরীর আদেশের কি প্রয়োজন ? 

জয়ন্ত । কর্ণাট সম্রাটকে মমরে আহ্বান করেছিল--কর্ণাটেশ্বরীর 

সঙ্কপ্ল যদি পরিবন্তিত না হয়ে থাকে, তবে সম্রাটকে শবত্রভাবে গ্রহণ 

কম্রতে আমি বাধ্য হ'ব । এই যে কর্ণাটেশ্বরী-_ 

রট্টার প্রবেশ 

ললিত । রাঞজ্জী, কর্ণাটে আপনি এখন নিরাপধ-_ 

রট্টা। জানি না কি করে মতত্াটের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা! জানাব-- 
ললিত। এই জয়ন্তকে আমায় দান করুন-_ 

রষ্টা। সম্রটকে অদেয় কর্ণাটের কিছু নেই, কিন্তু সম্রাট, আঁসম্গ 

কাশ্মীর-সমরে জয়ন্তই কর্ণাটের একমাত্র ভরসা-_ 

ললিত । এখনও কি রাণী কাশ্ীরের বিরুদ্ধে অস্্ধারণ কণ্র্বার 

ইচ্ছ! হৃদয়ে পোঁধণ করেন ? 
রষ্টা। ই সম্াট-__ভারতের শ্রেষ্ঠ বীরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার এ 

প্রলোভন আমি ত্যাঁগ করতে পারছি না-_ 
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ললিত। উত্তম,উষার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি কর্ণাট আক্রমণ ক'র্ব | 

রট্রা। মত্ত্রাট, গত যুদ্ধে আমি বহু সৈন্য হারিয়েছি-প্রস্তত হবার 
জন্য আমি একমাস সময় প্রার্থনা কার 

ললিত। তত বিলম্ব করা যে আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হবে রাণী-_ 

রষ্টরা। কিন্ত তার পূর্বে আমার আয়োজন সম্পূর্ণ হবে না সত্রাট-_ 
ললিত। তাইত ! (স্বগত ) রমণীকে বিমুখ করা! বর্বরের কাধ্য। 

( গ্রকান্যে ) উত্তম, তাই হবে রাণী--- 

রষ্টা। সম্রাট, আপনার খণ এ জীবনে পরিশোধ কম্র্তে পারব 

না। জয়ন্ত? পুরপ্রবেশের জন্ক প্রস্তত হও-- 

জয়স্ত। আসন্ন সমরে বদি জীবিত থাকি, তবে আপনার দিগ্িজয় 

গৌরবের অংশ থেকে আমি মামাকে বঞ্চিত রাখব না ত্রাট-_ 
ললিত। কাশ্বীর-শিবির তোনার জন্ সর্বদাই উন্মুক্ত থাকবে জয়ন্ত-_ 

জয়ন্ত প্রস্থান 

কর্ণাটেশ্বরীর সঙ্গে রণস্থল ভিন্ন কি আঁর আমাদের আঁক্ষাৎ হবে নাঁ_ 

রষ্্।। সমাটের অভার্থনার জন্য কর্ণাট-প্রীসাদ সর্বদাই প্রস্তত থাকবে । 

ললিত। 'আমায় বেণী গ্রুলুবন্ধ +/র্খেনন? কর্ণাটেশ্বরী-_ 

রট্টা। এ যে আনার সৌভাগ্য দত্রাট-_ 

ললিত । লুব্ধ অতিথির মাভরিক্ত অভ্যাঁচারে প্রাসাদ-দ্বার শেষে 

রুদ্ধ না হয. 

রষ্টা। কর্ণাটে অতিথি দেবতার স্ায় পুর্ধিত হন-_ 
ললিত। আমি আশ্বস্ত হলেম_- 

জয়স্তর পুন? প্রবেশ 

জয়ন্ত । অশ্ব প্রস্তত মহারাণী-_ 
জয়স্তর প্রস্থান 
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রট্ট। | তা” হ'লে আমর! বিদায় হই সম্রাট-_ 
ললিত । সত্বরই অতিথি প্রাসাদ-দারে উপস্থিত হবে-_ 
রট্টা। দেখব? অতিথি কেমন তার গ্রতিশ্রতি পালন করেন । 

প্রস্থ!ন 

ললিত । বাণী হবারই যোগ্য বটে । শিবিরের আলো।ক-রশ্মি যেন 
'আজ নির্বাপিত হ'ল। 
চম্পার প্রবেশ 

চম্পা । বাবা 

ললিত । কিম? 

চম্পা । বাণী কোথায়? 

লণিত। এইমাত্র তিনি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন-_ 

চন্পা। সবাই? 

ললিত । হী, জয়ন্তও কার সঙ্গে গেছে । (স্বগত ) রাণীর সঙ্গ- 
স্থণে দিন ক'টা বড় আনন্দে কেটে গেছে-_( প্রকাশ্যে) তুমি আজ 'এমন 
বিষগ্ক কেন মা? 

চম্পা । তাঁত বলতে পারি না! বাবা 
ললিত । আমিও প্রাণের ভিতর যেন কিসের একটা অভাৰ অনুভব 

ক”র্ছি । (প্রকাশ্টে ) চম্পাঃ একটা গান শোঁনাও মা-_ 

চম্পা । গানের পদগুলে!৷ আঁঙজজ যেন কেমন এলোমেলে হয়ে যাচ্ছে, 

কিছুতেই আমি তাঁদের মেলাতে পারছি না 
চম্পর প্রস্থান 

ললিত। কোঁন দিনযাঁর আলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, একটা 

জন্মও সে আঁধারে কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু একবার যে 'আলোক 

পেয়েছে--আলোক চিনেছে, মুহুর্তের অন্ধকারও তাঁর নিকট অসহ্য 

রাণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শিবিরে যেন একটা আনন্দের সাড়া পড়ে 

গিয়েছিল - আজ সব নীরব-_-মলিন- বিষণ্ন । 
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জয়াপীড়ের প্রবেশ 

কে? 

জয়া । আমি জয়াগীড়-__ 

ললিত । কি চাই? 

জয়া। শিবির তুলতে আদেশ দেব? 

ললিত। না জয়াপীড়--কর্ণাট আমাদের সমরে আহ্বান ক'রেছে-__ 

জয়া । তবে সৈন্ত সজ্জিত করি? 

ললিত । না, যুদ্ধের কিছু বিলম্ব আছে-- 

জয়।। বিলম্ব !_-কতদিন ? . 

ললিত । বেশী নয়--এই মাত্র একনাঁস-- 

জয়া। একমাস বেশী নয় সম্রাট! ভারত জয় সম্পূর্ণ ক”র্তে 

একমাস সনয় নিরূপিত হ'য়েছিল-_ 
ললিত। তার পূর্বের বে রাঁণী প্রস্তত হ'তে পার্ছেন না-_ 

জয়া। না পারেন, কাশ্মীরের বিজয়ম্তম্তকে অভিবাদন করুন-- 

ললিত । বিন৷ যুদ্ধে বাণী কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'র্তে ইচ্ছুক নন-_- 

জয়া। উত্তম। যুদ্ধ করুন-_ 

ললিত | যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হতেই ত রাণী একমাস সময় নিয়েছেন-_. 

জয়! । বাণীর সমরায়োজনের জন্য একমাস কাল এই দিশখ্বিজয়ী 

বাহিনী নিশ্চিন্ত আলন্তে কাটাতে পারে নাঁ_ 

ললিত । তুমি কি কণ্র্তে চাও? 

জয়া। আমি সৈন্ত স্জিত কণ্র্তে চাই। সমগ্র পৃথিবী ধিনি জয় 

করতে অভিলাধী, তুচ্ছ কর্ণাট জয় কণ্রুতে তিনি কখনই একমাস সময় 
নষ্ট ক'র্তে পারেন না--আপনার মুখেই শুনেছি সম্রাট, যে জীবন 

সংক্ষিপ্ত সীমাবন্ধ--কাধ্য অনন্ত অসীম | 
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ললিত । তা সত্য, কিন্ত আমি রাণীকে সময় দিয়েছি । 

জয় । আপনি আত্মবিশ্বত হয়েছেন সন্ত্রাট। 

ললিত । জয়াপীড় ! 

জয়া । সম্রাট ! 

ললিত। তুমি উত্তেজিত-_ 
জয়া | না সম্রাট, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ৷ তবে সম্রাটের অস্বাভাবিক 

পরিবর্তন দেখে আমি চিস্তিত- স্তম্ভিত হ'য়ে পড়েছি । 

ললিত। পরিবর্তন! কি পরিবর্তন আমার দেখেছ জয়াপীড় ? 

জয়া । উত্তম, চলুন সম্রাট, আমরা তিব্বত ও কিন্তুর রাঁজ্য জয় করে 

আমি। কর্ণাট-সীমাস্তে +সে দীর্ঘ একমাস সময় বৃথা নষ্ট করার চেয়ে 

তাতে আপনার সঙ্কল্লিত কার্য অনেক অগ্রসর হবে- সৈম্তগণও কার্য্যে 

ব্যাপৃত থেকে উৎসাহ হাঁরাঁবে না- চলুন সম্রাট, তিব্বত আক্রমণ করি-_ 

ললিত। আমি শ্রীস্ত-_-আমাঁর বিশ্রানের প্রয়োজন জয়াগীড়-- 
জয়া। কি বললেন সম্রাট--আপনি শ্রান্ত। আমিও এইরূপ 

আশঙ্কা ক'রেছিলেম। আপনার মুখেই শুনেছি সম্রাট, যে আমরা শ্রান্ত 

হব সেই দিন, যে দিন পৃথিবী জয় সম্পূর্ণ ক'রে আমাদের আর কাঁধ্য 
থাকবে না ।- বুঝ লেম কাশ্মীরের দিগ্রিঙ্গর আঁজ এই কর্ণাট সীমান্তে শেষ 

হসল। একট! কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই সম্রাট, আপনার শিবিরণীর্ষে 

উভ্টীয়মান প্র কাশ্মীরের বিজ্রয়-বৈজয়ন্তী ব্যাকুল দৃষ্টিতে আঁপনারই দিকে 

চেয়ে আছে । 

প্রস্থান 
ভবিতে ভাবিতে ললিতাদিঙ্যের অপর দিকে প্রস্থান 
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গোৌড়-রাঁজপ্রাসাঁদ-কক্ষ 

ভূপালসেন ও বিজয় 

ভূপাল। পালিয়ে এসেছ-_-প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছ কুলাঙ্গার ! 

বিজয়। পিতা, আমীকে তিরস্কার করতে হয় করুন--শান্তি দিতে 

হয় দিন-_কিন্ক তাঁর পূর্বে আমার বক্তব্যগুলি শেষ কণর্তে দিন । 

কুপাল। হু"--আচ্ছাঃ বল আর তোমার কি বক্তব্য আছে--- 

বিজয় | জ্য়স্তর চক্রান্তে কর্ণাট-রাজ্জী বিশ্বাসঘাতকতা করে কাশ্মীর- 

বাঁহিনীর অঙ্গে মিলিত হ,য়ে আমাদের আক্রমণ করেছিল । তাঁদের সেই 

সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈম্ত নিয়ে রণজয় কি সম্ভব পিতা ! 

জয়স্ত বদি স্বদেশপ্রোহিতা না কর্ত-_কর্ণাট-রাজ্ৰী বদি বিশ্বাসঘাতকতা 

ন! ক"র্ত্তঃ তবে দেখ তাঁম একবার কত শক্তিমান সেই কাশ্ীর-ঈশ্বর | 
ভূপাল। জয়ন্ত স্বদেশদ্রোহী ! তুমি বল্ছ কি বিজয় ! 

বিজয়। আমায় বিশ্বাস না করেন, বাকে ইচ্ছা! জিজ্ঞাসা করুন । 

এক বাঁক্যে সবাই আমার কথার সত্যতা সপ্রমাঁণ ক/র্বে। জয়ন্ত যদ্দি 

আমাদের পশ্চাদ্ধাবন না ক্র্ত, তবে সেদিন প্রত্যাগমন পথে আগার 

দুই হাঙ্গীর সৈম্ত নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়ে আস্তে হস্ত না। 

ভূপাল। এও কি সম্ভব এও কি সম্ভব বিঙ্গয়! সেই জয়স্ত-_ 

শৈশবে যাঁর উৎসুক কর্ণে আমি বীরত্বের শত অমর গাথার মধুবর্ষণ 
ক”রেছি--ঘার উদার কিশোর হৃদয়ে সমত্বে আমি স্বদেশপ্রেমের বীজ 

রোপণ করেছি, শত প্রযোজনীয় কর্ম উপেক্ষা ক'রে প্রতিদিন নিয়মিত 

'ভাঁবে নিজে আমি বাঁকে অস্ত্রশিক্ষ। দিয়েছি-_ধার ধীর প্রশাস্ত উদার মুখত্তী 

দেখে উল্লাসে আমার বুক ভরে যেত-_-আমার এই ধুসর জীবনসন্ধ্যায় 
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আমার নিনীলিতপ্রায় নয়নের সম্মুখে বে তার প্রদীপ্ড কিরণে গৌড়ের 
ভবিষ্তংকে আলোকোজ্জ্বল ক'রে আমার মরণের পথ আলোকিত করেছিল 

--এই কি সেই জয়ন্ত ! ওঃ ত্রদ--মহীভ্রম ! (আমন হইতে উঠিয়া ক্ণেক 
উল্মাদের ন্যায় পদচারণ। করিলেন | পরে ধীরে ধীরে ডাঁকিলেন ) বিজয় ! 

বিজয় । পিতা! 

ভূপাল। এর কারণ? 

বিজয় । আপনি তীকে নির্বানিত ক+রেছেন, তাই সে প্রতিশোধ 
নিরেছে। এ আর কি শুন্বেন পিতা-এবার সে ষা ক'র্বে, তা শুন্লে 

প্রন্তর-মুপ্তির মত এখানে আপনি নির্বাক হ'য়ে দাড়িয়ে থাকবেন। লে 
সক্ল্প করেছে - 

ভূপাল। ধীরে--বিজর-_ধীরে । বজ্ব হানবার পূর্বে আমায় প্রস্তত 
হবার অবকাশ দেও_মামার সইতে হবে তো !1--ওঃ অগ্রক্গ আমার 

মহাপুণ্যবান ; পাতকী-_নহা পাতকী আমি, তাই আজও বেচে আছি-_ 

ওঃ (পুনরায় ক্ষণেক উন্মাদের শ্ায় পদচারণা করিলেন ) বণ, বিজয়, 

এইবার বল--আমি প্রস্তত হয়েছি হৃদয়কে পাষাণের চেয়েও কঠিন 
করেছি । এইবার হানি বন্র-_ 

বিজয়। না পিতা, সে কথা শুনে আপনার কাজ নেই-_মাঁপনি 

গ্রাণে বড় বাথ পাবেন । 

ভূপাল। ব্যথা পাব! (ঘ্লান হাসি হাসিলেন ) 'আমি সইতে পারব 

--সইব--বল--বল-- 

বিজয় । পিতা, বঝল্তে আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ ছুটে যায়--জয়ন্ত 

সন্কল্প করেছে মে কাশ্রীর-সৈন্তের সাহাব্যে সে আপনাকে রাজ্যচ্যুত 

ক”রে- হত্যা ক'রে এই গৌড় গিংহানন অধিকার ক"র্বে__ 

ভূপাল। কিবল্লে! কি করবে সে? 

বিজয় । আপনাকে বাজ্যচযুত করবে হত্যা করবে 
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ভূপাল। হত্যা ক'র্বে 

বিজয় । ই] পিতা-_হত্য। ক"্রুবে-- 

অরুণার প্রবেশ 

অরুণা। মিথ্যা কথা. 

ভূপাল। কে-কে? রাণী-রাণী এসেছ! দ্াড়াও-_ শুনে যাও 

স্থির হ/য়ে শুনে বাও--তোমার জয়ন্ত কি সঙ্ল্প করেছে ;- আমায় সে 

রাজ্যচাত কণ্র্বে-_ আমায় সে হত্যা কর্বে-_-তাকে এই বুকের উপর 

করে মানুষ করেছি কি না। 

অরুণ । আমি আবার ব্ল্ছি মহারাজ, যে আপনি ধ শুনেছেন 

তার এক বর্ণও সত্য নয়-_সমস্তই আপনার এই গুণধর পুত্রের উর্ধবর 

মন্তিফ্ষের কুৎসিত কল্পন!। বিজয়! পিতার সম্মুখে দাড়িয়ে সরল কণ্ঠে 

পরিফার মিথ্যা কথাগুলে। উচ্চারণ ক্রতে তোমার জিহবা জমাট অসাড় 

হ'য়ে আস্ছে না তোমার ক রুদ্ধ হচ্ছে না-_ 

বিজয়। তুনি ত প্রত্যেক বিষয়ে আনার দোষই দেখবে । তোমার 
জয়ন্ত যদি এতই সুশীল সুবোধ, তবে গৌড়ের বিরুদ্ধে অন্ত্র ধরেছিল 

কেন? 

অরুণা। কেন তা আমি গৌড়ে বসে কি করে জানব? তবে 

আনার দৃঢ় বিশ্বীস যে, তাঁর কারণও তুমি-_নিশ্চয় তুমি । কি মাথা 

হেট ক'র্লে বে--মামি কি জয়ন্তকে জানি না-আমি কি তোমাকে 

চিনি না। আমার একটা মুখের কথায় যে জীবনের আশা ভরস! সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত বিসঙ্জন দিয়ে হাসতে হাসতে রাঁজরোষ বরণ ক'রে নির্বাসন 

দণ্ড মাথায় নিতে পারে--ময়।ন বদনে শুভ্র ললাটে কলঙ্ক মাখিয়ে 

আধারের বুকে ঝপিয়ে পড়তে পারে 
ভূপাল। সেকিরাণী! 
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অরুণা। তবে শুনুন মহারাজ, এই পাপিষ্ঠের জঘন্ত প্রবৃত্তির কথ! । 

চর্ষোৎকুল্লচিত্তে সেই হতভাগ্য; কর্ণাট যাত্রার জন্ত সজ্জিত হ'য়ে আমার 
আশীষ ভিথারী হয়ে আনার কাছে ছুটে এসেছিল- স্বার্থীন্ধ হীনমতি 

রমণী আমি, মহারাজঃ আমার গুণবান পুত্র এই বিজয়কে উপেক্ষা ক'রে 

তাঁকে সেনাঁপতিত্বে বরণ করেছেন শুনে, ক্ষুব্ধ হয়ে, আমি তাঁকে কর্ণাট 
যেতে নিবেধ করেছিলেম--তাই সে মহারাজের নিকট তার অক্ষমতা 

জানিয়ে কাপুরুষ বলে ধিকুত হয়েছিল, তাই সে বিনাপরাধে গৌড় 
থেকে বিতাড়িত-নির্বাম্ত ইয়েছিল-- 

ভূপাল। রাণী--রাণী--উম্ম।দিনী তুমি-তুমি জান না, তুমি কি 

বলছ-_ 

অরুণ! । আমি সত্য কথাই বলেছি মহারাজ । 

ভুপাল। এযা_সত্যকথা--সত্যকথ। ! 

বিজয় । পিতাঃ আপনি ও কথা বিশ্বাস ক'র্বেন নাঁ_ 

ভূপাল। স্তব্ধ হও মিথ্যাবাদী । রাণী, তুমি আমার যোগ্য সহধর্মিণী ! 
মরণ পথের থাত্রী আমি সাঁবাস_ন্বর্গের দুন্দুভি বেজে উঠেছে-_ 
শুন্ছে। রাঁণী-_শুন্ছে!? এ শোন ব্বর্গের দেবতারা শত মুখে আমার 

সুখ্যাতি ক'র্ছেন- আমার জন্ত সোনার স্বর্গ স্ষ্টি ক'রেছেন-_ আমায় 
সেই নূতন স্বর্গে তারা রাজা ক'র্বেন_ক'র্বেন না? কোথায় পাবেন 
তারা এমন আদর্শ রাজা-_এমন আদর্শ বিচারক-_-এমন আদর্শ পুণ্যাত্মা ! 

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (ক্ষণেক উন্মাদের ভ্তাঁয় বিচরণ ) ওঃ তার রাজ্য--তার 

সিংহাসন--আমি মাত্র তার অভিভাঁবক ! পুত্রকে সিংহাসনে বসাবে 

না? আর তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র-তোমার হাতের পিগু পেয়ে 

আঁমি নরক থেকে উদ্ধার হব! মিথ্যাবাদী কুলাঙ্গার ! 

বিজয় । বাঃ, আমার ত ভারী অপরাধ! মা ঘা বলবে তাই বুঝি 

বেদবাক্য হবে! কার কথা সত্য প্রমাণ নিন নাঁ_ 
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রাজা | পপ্রণাণ নেব _এই নিচ্ছি__কে 'আাছিম ? (রক্ষীর প্রবেশ ) 
এই গিখ্যাবাদী শয়তানকে কারাগারে নিক্ষেপ কর্-__নাঃ তাঁর পূর্বে এই 

পাপমতি নারীকে বন্দী করনা, ওদের অপরাধ নেই-__-এই মূর্খ 
রাঙাকে-_-এই পরশ্বাপহারী তস্করকে বন্দী কর--শুলে দে! কি বিজয়! 

সিংভাসনে বস্বে? এস-_এস-_হাহি ভাঁঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ 

সিংহাসনথানা শুড়ো করে তোর মায়ের মুখে ছড়িয়ে দেব__হাঁঃ হাঃ 

হাঃ হাঃ 
উন্মাদের হ্যায় পদক্ষেপে প্রস্থান 

অরুণ । ওঃ--সার আমিই এর কারণ মহাঁপাপের মহাশাস্তি_ 

ঈশ্বর এখনও এ পাপিষ্ঠার মন্তকে তোমার বজ্ত হাঁন্ছ না। 
| প্রস্থান 

বিজয়। বেড়ে সথের পাগল ! 

মুখভঙ্গী করিয়। বিপরীত দিকে প্রস্থান 

ভূত য় দৃশ্য 

কর্ণাট-রাজপথ 

বিপরীত দিক হইতে ছুই জন নাগরিকের প্রবেশ 

১ম নাঃ । আরে কে ও ! গোবদ্ধন যে-_ এত ভোরে এদিকে কোথায় ? 

২য় নাঃ। আমাদের কথা 'আর বল কেন! সিপাহীখানায় নাম 

লিখিয়েছি আমাদের ফি আর শকাল সন্ধ্যা আছে । 

১ম নাঁঃ। তারপর গোবদ্ধন ? 

২য় নাঃ। কিসের পর ভায়া? 

১ম নাঃ। ও দিকের কতদূর ? 
২য়নাঃ। কোন দিকের? 
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১ম নাঃ । এই বুদ্ধের আয়োজন ? 
য় নাঃ। আয়োজনের আর বড় প্রয়োজন হচ্ছে না--আমগাদের 

জয় হয়েছে--- 

১ম নাঃ । জয় হয়েছে! সেকি! যুদ্ধ হ'ল কবে? 

২য় নাঁঃ। কেন যুদ্ধ না ক'রে বুঝি আর জয়ী হওয়া যায় না। এবার 

আমাদের বিনা যুদ্ধে জয়-_ 

১ম নাং । গোবদ্ধন তোমাকে ত সুচরিত্র ব'লে জাঁনতেম । 

২য় নাঃ । তাতে অবশ্ট তোমার স্ত্রীহতাশর মহাপাতক হয়নি-_ 
১ম নাঃ। ইদানিং সেপাইদলে মিশে কি নেশাটা-আাসটা অভ্যাস 

করেছ! 

২যনাঃ। কিরকম? 

১ম নাঃ। তোমার কথা শুনে বে আনার সেইরূপ বোধ হঃচ্ছে। 

২য় নাঃ | গোঁবরগণেশ। এই লোঁজা কথাটা মাথার ঘুরছে না-_ 
আমাদের রাণী যে আজকাল অসি ছেড়ে বাশী পরেছেন” 

১ম নাঃ। তার অর্থ? 

২য় নাঃ। ছু+টো টানা চোখের বাঁকা চাহনি-_ আর ললিভাগিত্য 

মশাইএর কৃপোকাত-_একেবারে দেছিপদচরণকমলেষু ! 
১ম নাঃ। সেকি! কই, আমরা এসব শুনিনি ত-- 

২য় নাঃ । কোথা থেকে শুনবে । রামীর মার কানাচে আর বাদীর 

মার আনাচে ঘুরলে এ সব শোনা বায় না--এ সব রাজা-রাজড়ার খোঁজ 

খবর রাখতে হ'লে দরবার-টরবার ঘাঁটতে হয়। তোমায় বলব কি দাদা, 

অবস্থা এমনি দাড়িয়েছে আজকাল বে দিন নেই--রাত নেই-বখন 

তখন ললিতাদিত্য মশাই রাণীর কাছে যাচ্ছেন, আনছেন, বসছেন, খোস 

গল্প ক/র্ছেন-_রঙ্গ তামাসা ক'র্ছেন। একেবারে জমছগমাট-_বুঝলে 

হে, একদম-_ 
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১ম নাঃ বিয়ে টিয়ে হবেনা কি হে? 

২য় নাঃ। হবে নাকি! তুমি থাক কোথায় হে? রামীর মা কি 

ইদ্দানিং শাসনের মাত্রাটা কিছু চড়িয়েছে! বিয়ে ত অনেক দিন হঃয়ে 

গেছে 

১ম নাঃ। কই আমরা ত কিছু শুনিনি-_ 

২য় নাঃ। একি তোমার আমার মত হাঁবাতের বিয়ে যে ঘরে নেই 
এক কড়ার কানাকড়ি-_-আঁর বিয়ের চৌদ্দ সিকের ঢোল বাজিয়ে সার 

গ্রাম সরগরম করুবে। এ সব রাজা-রাজড়ার বিম়্ে-_বুঝলে ভায়া 

যেমন চোখাচোখি দেখাঃ অমনি ব্যস 

১ম নাঃ অমনি ব্যল্? 

২যনাঃ। তা নয় তকি! "যেমন চোখাচোখি দেখা আর অমনি 

ইনি বল্লেন প্রাণেশ্বরী--আঁর উনি বল্লেন প্রাণেশ্বর__ব্যস্__ 
১ননাঃ। প্রাণেশখর-_ব্যস্? 

২য়নাঃ। তবে আর বলছি কি!--না, এ সব রাঁজা-রাঁজড়ার 

ব্যাপার তুমি ধারণা ক”রুতে পাঁরৰে না 

১ম নাঁঃ। ধারণা করতে পারি আর নাপারি গোবদ্ধন-_-তোমার 

এই আষাঢ়ে গল্পটা আমি বিশ্বাস ক'রুতে পারছি না 

২য় নাঃ। তোমার ছুরভাগ্য-_অন্ধকারেই থেকে গেলে! আচ্ছ! 

প্র ঘে লোকটা আ্চে ওকে জিজ্ঞাসা কর_ 

তৃতীয় নাগগিকের প্রবেশ 

১ম নাঃ । মশাই । 

৩য় নাঃ । ব'লে যাও-_ 

১ম নাঃ বলতে পারেনঃ জম্রাট ললিতাদিত্যের সঙ্গে কি আমাদের 
রাণীর বিয়ে হয়েছে? 

ওয় নাঃ বিয়ে ত ভাঁলঃ বাইশ বছরের ছেলে হ'য়ে গেছে যে--- 
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১ম নাঃ। গ্রযা বলেন কি? বাইশ বছরের ছেলে হয়েছে ! 

ওয় নাঃ। সে ত আজ ত্রিশ বছর আগে হ,য়েছে_ তোমরা কি 

কুম্তকর্ণের মত নাক ডাকাচ্ছিলে ! 
১ম নাঃ । বলেন কি মশাই--আমাদের রাণীরও ত বাইশ বছর 

বয়স হয়নি-_ 

৩য় নাঃ। নাই বা হল। বার হাত কাকুড়ের তের হাত বীচি 
হয়না! এ ও তাই-রাজা রাছড়ার কারথানা বড় ঘরের ব্যাপার ও 
রকম হঃরেই থাকে-_ 

১ম নাঃ। ও রকম হয়েই থাঁকে ! 
৩য় নাঃ । কেমন- এখন বিশ্বীস হল ত ?-_ 

১ম নাঃ । কি বিশ্বীস হবে! এই গীজাখুরি গল্প ! 

৩য় নাঃ। কি, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছেনা! আমাকে 

অবিশ্বীম! জান আমি কে? আচ্ছা” কিসে তোমার বিশ্বাস হবে? 
১ম নাঃ ॥ উপধুক্ত প্রমাণে । 

৩য় নাঃ । ওঃ এই কথা । প্রমাণ চাও-_তা এতক্ষণ বলতে হয় । 

( সহস। বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া ১ম নাগরিকের বুকের 

উপর ধরিয়া ) কেমন? পেয়েছ প্রমাণ ? 

১মনাঃ। একি! 

৩য় নাঃ। বল বিশ্বীদ ক'রেছ-_নইলে এই হুবহু তোমার বুকে 
বিধেযাবে--বল-_ 

১ম নাঃ। খুন কণ্র্বে নাকি। 

৩য় নাঃ। নিঃসন্দেহ। বল-- 

১ম নাঁঃ। বিশ্বাস করেছি বাবা খুব বিশ্বীস ক/রেছি-_ 

৩য় নাঃ। আর প্রমাণ চাই? 

১ম নাঃ। এর পরও আবার প্রমাণ থাকে নাকি! 

৪ 
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৩য় নাঃ । আচ্ছা বাঁও-_ 
বুক ফুলাইয়। বিজয়গর্বে বীরপদক্ষেপে প্রস্থান 

২য় নাঃ | কি হে বুঝলে এখন ?-- 

১ম নাঃ। নিশ্চয় । ৃ 

২য়নাঃ। ওহে ভায়া, এ দেখ, এ কর্তা প্রিয়াসন্দর্শনে যাচ্ছেন। 

এই পথ দিয়েই বাঁবে_ সরে পড়--সরে পড় বাবা । 
উভয়ের প্রস্থান 

বিপরীত দ্িক হইতে ললিতাদিত্যের ও জয়াগীড়ের প্রবেশ 

জয়পীড়। কর্ণট-রাঁজ্ঞীকে [প্রস্তত হবার জন্য সম্রাট যে একমাস 

সময় দিয়েছিলেনঃ আজ তা পূর্ণ হ'ল। 

ললিত। এয! এত শীদ্র! বল কি জয়াপীড়-- 

জয়।। কালের গতি কণ”র প্রতীক্ষায় রুদ্ধ থাকে না সম্রাট-_ 

ললিত । তা থাকে না বটে। 

জয়। । কাল তী”হলে যুদ্ধ-__ 

ললিত। বাণীর আয়োজন বদি সম্পূর্ণ হয়ে থাকে-_ 

জয়া। আর বদি না হয়ে থাকে-__ 

ললিত | রাণী বদি আরও ছুই চার দিনের সময় প্রার্থনা! করেন, তীর 

প্রার্থন। পুর্ণ না কর! বড় হবদয়হীনতার কাধ্য হবে-_ 

জয়া। আম্রাট ! 

ললিত । কি জয়াপীড় ? 

জয়া। না, থাক। মত্রাট বোধ হয় এখন কর্ণটপ্রামাদে ধাবেন? 
ললিত । হী,--তা হাঁ কর্ণাট-প্রাসাদেই যাচ্ছি। অলস জীবন 

বড় একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে কিনা-.কি বল জয়াপীড় ?-- 
জয়া! ( শর্ষন্বরে ) হা 

ললিত। তাই রটার-_রাণীর সঙ্গে কথাবান্তায় এক রকম কেটে 

যায়। চমৎকার সৌন্দধ্য এই কর্ণাটের-_-কি বল জয়াপীড় ? 
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জয়া। সম্রাট, আমার কাশ্মীরের তুলনা নেই। সম্রাটের অনুমতি 
হ'লে আমি এখান থেকেই বিদায় হই__ 

ললিত। চল না আর একটু । প্রাসাদের নিকটেই ত এসে পড়েছি, 
রাঁণীর সঙ্গে কথাবার্তায় তুমি বিশেষ 'মানন্দ অনুভব কঃর্বে । 

জয়া। প্রত্যুষে হয়ত যাঁর বক্ষরক্তের সন্ধানে উন্মত্ত শার্দ,লের মত 
আমার ছুটতে হবে - তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা__ 

ললিত। আচ্ছা! থাক-_তুমি পছন্দ না কর- নাই বা! গেলে । 

জয়া । যথা আজ্ঞা । এই সেই কন্মবীর পৃথিবী-বিজয়-প্রয়াসী সম্রাট 
ললিতাদিত্য ! ওঃ-_-কি শোচনীয় অধঃপতন ! 

গুস্থান 

ললিত । কাশ্মীরের প্ররুত ভভ্ত -ললিতাঁদিত্যের পরম হিতৈষী 

তুমি জয়াপীড়। কিন্ত যদি জান্তে, যে একট! প্রবল বাসনার সঙ্গে 
দিবারাত্র কঠোর সংগ্রামে এ বক্ষ কি ভাবে ক্ষত বিক্ষত হঃয়েছে-যদি 

বুঝতে, বে প্র বিদ্বাত্বরণা রষ্টার 'অপাধিব সৌন্দর্যরাশি কি ভাবে আমায় 
উন্মাদ করেছে-_.( ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়। ) গর হুর্ধ্য অস্ত 

যাচ্ছে-_-জীবন-যুদ্ধে শ্রীস্ত ক্লান্ত এ বে বিরাট পুরুষ যষ্টিতে ভর ক'রে, 

বিবশ তন্ুখানি পশ্চিম গগনপ্রাস্তে এলিয়ে দিয়ে যেন একবার তার গৌরবময় 

অতীতের পানে সতৃঞ্ণ করুণ-নয়নে চেয়ে দেখছে, একি সেই মধ্যাহ্ন 

ভাস্কর, যাঁর প্রথর তেজদীষ্িতে এই বিরাট বিশ্ব মুহূর্তে উদ্ভাসিত হ'য়ে 

হেসে উঠেছিল-_-এই বিশাল প্রাণীজগত মুহুর্তে চাঞ্চল্যের কোলে ঝ"1পিয়ে 

প'ড়েছিল- এই কি সেই মধ্যাহ্ন ভাস্কর! 

প্রস্থান 



চতুর্থ দৃ্ট 
কর্ণাট-প্রাসাদ-__সঙ্জিত কক্ষ 

রাণী রটা 

রট্রা। জীবনকুঞ্জের হৃদয্-কদম্বমূলে কে তুমি মৌহন বেশে এসে 
দাড়াল, কে তুমি অনির্বচনীয় পুলকে আমার প্রীণ মনকে নীপের মত 

কণ্টকিত করে মধুর সুরে তোমার বাণী বাঁজালে--আমার এই চিরস্প্ত 
নয়নের অঙ্গে প্রেমের অঞ্জন মাখিয়ে মুহূর্তে তাঁকে রঙ্গিন করে দিলে-_হে 

আঁমাঁর জীবন-নিকুঞ্জের বংশীধারী-_বাঁজাও, বাজাও, তোমার এ মোহন 

বাণী আবার বাঁজাও- সুরে স্থরে এ হৃদয়ের স্তরে স্তরে কুস্থমরাশিকে 

প্রশ্কুটিত করে--ধমনীর প্রতি শ্োতকে উজান বহিয়ে--বাঁজাও-_- আবার 
তোমার মোহন বাণী বাঁজাও-_ 

পরিচারিকার প্রবেশ 

পরি। রাঁণীম! !__- 

রষ্টা। ( সুপ্তোখিতের স্তাঁয়) কে-_-কে 1--ওঃ-- 

পরি। সম্রাটের আস্বার সময় হ'ল। 

রট্টা। এযা-তাইত ! তবে দে আমায় কুস্থমভূষণে সাজিয়ে_- 

আন্ বীণা, সপ্তন্গুরে বাধ তারে,» সহস্র দীপ আধারের রাজ্য লুটে নিক্ 

--উৎসবের কলহাস্তে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠুক-_- 

মুহুত্ডে সহ্ম দীপ অ্বলিয়৷ উঠিল--বিংশ কর্ণাট যোড়শীর করে বীণা 'বঙ্কার দিয়! 

বাঁজিয়। উঠিল--কঙ্গটা ক্ষুদ্র একটী অমরাবতীতে পরিণত হইল । 

পরিচারিকা রাজ্জীকে কুন্থম-ভূষণে সঙ্জিত করিতে লাগিল 

প্রহরিগীর প্রবেশ 

গ্রহরিণী। মহারাণী, সম্রাট দ্ধারদেশে উপস্থিত-_ 
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রষ্টা। এ'টা-_-এসেছেন সম্রাট ! যা তোরা সখি, সম্রাটকে অভ্যর্থন৷ 
ক”রে নিয়ে আয়-- 

কর্ণাট বোড়শীগণের প্রস্থান 

(প্রাচীর-বিলশ্ষিত দর্পণের সম্মুখে বাইয়। ) কোথায় লুকিয়েছিল 
এতদিন নয়ন কোণের এই চারু কটাক্ষময় সুপ্ত হাসি !-এতক্ষণে এ 

উৎসব আয়োজন আমার সার্থক হল । এই যে-- 

ধোঢ়নীগণের সহিত ললিতাদ্িত্যের প্রবেশ ॥ বোড়শীগণ হুমিষ্ট সঙ্গীতে সঞ্জাটের 

অভ্যর্থন। করিতে লাগিল । রাণী র্ট। হাত ধরিয়া সম্্াটকে একখানি 

আসনে ব্সাইলেন ও অন্ত একখানি আসনে নিজে 

তাহার নিকটে বসিলেন 

যোঁড়শীগণের গীত 

যদি এসেছে অতিথি ঘরে 

বসালে। তাহারে যতন ক'রে, আদরে--ওরে চির আদরে ॥ 

লুকায়েছিল সে অতল তলে, 

কত সাধন বলে মি জলধি জলে, 

আজি তুলেছি তাহারে কুলে 

বিরহ ব্যথিত বেদনা ভূলে 

হরষে পরশে নিবিড় আবেশে কাপিছে হিয়া! প্রেমভরে ॥ 

রর! ও ললিত।দিত্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান 
র্টা। সত্রাট-_ 
ললিত। রাণী! 

র্টা। আর কতদিন এ উৎসবের বীণ! এমনি বাঁজ বে-_ 
ললিত । বতদ্দিন তুমি বাঁজাবে রাঁণী-_- 

রষ্টা। আজ যে একমাস শেষ হ'ল সম্রাট-_ 

ললিত। হ”ক শেষ মাসের পর মাঁস চলে যাক-_-বৎসরের পর 

বৎসর কেটে ধাক- ধুগের পর যুগ বয়ে বাক--তোনার এ উৎসবের বীণা 
এমনি সঙ্গীতময় ক'রে রাখ রষ্টীঁ_ 
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রষ্টা। যুদ্ধের কি হবে সম্রাট ? 
ললিত। আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই--আমি ত' পরাজয় স্বীকার 

করেছি-_রাণী- রউরী-প্রিয়তমে-_এ কুল বাঁছলতার নিগুঢ় বাঁধনে আমায় 

জন্ম জন্ম বেধে রাখ প্রাণেশ্বরী--( রট্রীকে বুকের কাছে টাঁনিয়া লইলেন ) 
রষ্টা। সম্রাট! হ্বদয়েশ্বর ! রষ্রা যে জীবনে-মরণে তোমার ! বল 

নাথ, কথনও আমায় ছেড়ে যাবে না 

ললিত। তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব প্রাণেশ্বরী! তোমার এই 

অপাধিব পুশ্পিত সৌন্দধ্যের নিকট যে আমি আত্মবিক্রয় ক'রেছি-_ 

রা সম্রাট ললিতাদিত্যের বুকের উপর তাহার মুখখানি রাখেলেন ! সম্রাট 

ব্যগ্র আলিঙ্গনে তাহাকে বুকে চাপিয়। ধরিয়া রটার 

কপোলে তাহার ধর স্পর্শ করাইলেন 

রষ্টা। এইস্বর্গ। ( সহসা লপিতাঁদিত্যের বাছপাশ হইতে নিজেকে 

মুক্ত করিয়া রষ্টা বাণবিদ্ধা হরিণীর নায় উঠিয়া দাড়াইলেন ও বলিলেন ) 
না--না- তা হবে নাস্তা হয় না। 

ললিত। কি হয়না রটা? 

রষ্টা। সম্রাট ! এ যুদ্ধ অনিবাধ্য-_ 

ললিত । যুদ্ধ! 

রষ্ট।। ই] সম্রাট» যুদ্ধ--কাঁশ্রীর-কর্ণাটের যুদ্ধ। আমি এ দৌর্বল্য 
জয় ক”র্ব- প্রয়োঞ্জন হয় এ বুকথান! উপড়ে এনে নখাখথাতে ছিন্ন ভিন্ন 
ক/র্ব-_-তবু- তবু স্বাধীনতা--কর্ণাটের স্বাধীনতা দেব না। 

ললিত। আমি ত তোমার কর্ণাটের স্বাধীনতা চাইনি রষ্টা। 

রট্টা। চেয়েছ সম্রাট । তোধার আমার মিলনের অর্থ, কাশ্মীরের 

পদতলে কর্ণীটের আত্মবিক্রয়--নয় কি? কর্ণাটের স্বাতন্ত্য-_কর্ণাটের 

অস্তিত্ব সব দু'দিনের মধ্যে সোমার কাশ্মীর গ্রাস কর্বে-আর আমার 

পিতৃ-পুরুষের কীতি-_-আমাঁর পিতৃ-পুরুবের পুণ্য-স্থৃতি বিশ্বৃতির অতল 
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তলে চিরদিনের তরে নিমজ্জিত হবে। এই প্রাসাদের শিখরদেশে 
কর্ণাটের গৌরব বুকে করে বাঁমুভরে আর উড়বে ন! এ শুভ্র পতাঁকা-_ 

সেখানে উড়বে সমাট, তোমার এ দীপ্ত লোহিত বিছয় বৈছয়ন্তী। আর 
গাইবে না কর্ণাটের যুবক বুক ফুলিয়ে দীড়িয়ে প্রাণ মাতান স্থুরে কর্ণাটের 
বিভয়গীতিঃ তারা শিখবে সম্রাট নতজান্ হয়ে স্তরতি তোঁষাযোদ-_চাটু- 
বচন। সমাট-_সমট-আঁমি তোমায় সমরে আহ্বান ক'রেছি-উধার 
উদয়ের সঙ্গে মঙ্গে আমি কাশ্মীর-বাহিনীকে আক্রমণ ক”র্ব | 

ললিত। রষ্রা, রষ্টা_ কল্পনার মোহন তুলিকাঁয় এক মুহূর্ত পূর্বের আমি 
বে সুখের নন্দন রচনা ক'রেছিলেম--এক আঘাতে তা চূর্ণ করে দিলি ! 

পাঁষাণী, এই নহন্ত্র বাসন! বিজড়িত বুকখানাকে চর্ণ ক'র্তে কি প্র নীরস 
নয়ন কোণে এক ফোটা! অশ্রও ফুটে উঠল না-_ 

রট্টা। অশ্রু! হৃদয়ের সমস্ত শোণিত অস্র হয়ে আনার চোখ ফেটে 
বেরুতে ঢাচ্ছে না! প্রাণ হাহাকারে গগন বিদীর্ণ ক'রে আমার পায়ের 

. উপর মাথা খু'ড়ছে না-_আকুল হ,য়ে মাথা খুড়ছে না! প্রথম দর্শনীবধি 
প্রতি মুহূত্ত শয়নে শ্বপনে জাগরণে যাঁকে কামনা করেছি, যীর দর্শনে এ 

হৃদয়ে আনন্দের লহর ছুটে ঘাঁয় ধার পরশনে এ দেহের শিরায় শিরায় উষ্ণ 

শোণিত প্রবাহিত হয়__সম্রাট, তুমি আমার সেই চির-ঈপ্সিত__চিরবাঞ্চিত 
জীবন-আঁকাঁশের পূর্ণচন্্র। কিন্তু কি কণর্ব দআাঁট-_-তাঁ হবাঁর নয়-_আমি 
ত শুদ্ধ রট! নই-_-আমি যে রাণী রষ্টা। রট্রা তোমার অনুরাগিনী ; বট্া 
তোমার প্রেমভিখারিণী- রষ্রা তোমার প্রেমোন্নাদিনী; কিন্ত রাণী রট্রা 

তোমার প্রতিষোগিনী--তোমার প্রতিদ্বদ্ছিনী | 

ললিত। পাঁর্বি-_পার্বি পাষাণী আমার মাগার উপর খডগ তুল্তে? 

রট্টা। কে আনি আর কে তুমি, সঘরাট ! তুমি কাশ্মীর--মামি 
কর্ণাট ; কাশ্মীর এসেছে সমুদ্র-তরঙ্গের মত কর্ণাটকে গ্রাস করতে, 

কর্ণাট দীড়াবে অটল হিমাপ্রির স্তায় তাকে প্রতিহত কর্তে । 
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ললিত । যদি এমন ক'রে ভাঙ্গবি তবে গড়েছিলি কেন পাষাণী ! 

কেন মুহূর্তের তরে এ সুধাঁর পাত্র অধরের্ সম্মুথে ধরে সারাঁটী জীবন 

আমার বিষময় ক'রে দিলি রাক্ষপী-_ 

রষ্টা। সম্রাট, তুমি না বীর-_তুঁমি না! পুরুষ__তুমি না পৃথিবী জয়ের 
শক্তি ধর! আমি রমণী হ/য়ে-_-অব্ল! হয়ে--এ ছুর্দিমনীয় প্রবুত্তিকে জয় 

ক*র্তে পার্ছি--আর তুমি কাতর হচ্ছ! 
ললিত । কাতর ! হায় পাঁধাণ প্রতিমা--এ নয়নের সম্মুথে আজ 

যে বিশ্বের আলো! নির্ববাপিত হ'ল-- 

রট্টা। আর নাঁ-শার না সম্রাট--অশ্রু নয়-কাতিরতা নয়__ 
বিলাপ নয়--পেছনে তারা অনন্ত সমুদ্র স্ষ্টি ক'রে বসে আছে। যতক্ষণ 
কাছে আছে-_যতক্ষণ পাঁশে আঁছে-_নির্বাপিত প্রদীপের দীপ্ত উজ্জলতাঁর 

মত হাঁসির অমিয় দিয়ে অধরকে ছেয়ে রাঁখ-_বিষ্ন দৃষ্টি প্রেমের দ্গিগ্কতায় 
ভরে দাও, আর- আর--এ ব্যগ্র বাহুযুগলকে অনন্ত আগ্রহে বাড়িয়ে 
দিয়ে চোখে চোঁখে চেয়ে সুখের উপর মুখখানি রেখে সমস্ত প্রাণ দিয়ে 

একবার 'আমায় আকুল কে রা বলে ভাক_-আঁমি এক নিমেষে 

জীবনের সমস্ত স্থসাঁধ সমস্ত আকাঙ্জা পূর্ণ করে” নিই । 
ললিত। রট্রা-_রট্া--প্রাণেশ্বরী__ 

র্টা। আঃ:--ডাক প্রিয়তম আবার ডাক-_ 
ললিত ॥ রট্রাঁ_প্রিয়তমে__ 
রষ্টা ধীরে ধীরে নিজেকে আলিঙগন যুক্ত করিলেন। পরে একটি 

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়! ধীরে ধীরে বলিলেন £--"যাঁও সম্রাট» এইবার সৈন্ 
সাঁঞজাও গে? |” 

ললিত। রট্রা! 
রদ্্রী। নানা আর সে নেই-_সে মরেছে--মধুর মিলনের মধুর 

স্মৃতি বুকে ক'রে অনন্ত বিচ্ছেদ-সাগরে ঝ'ঁপ দিয়ে সে মরেছে--আর তাকে 
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ডেক না, আর তাঁকে জাগিয়ে তুল না--আর সে মৃতদেহে প্রাণপ্রতিষ্ট 
ক'র্বার প্রয়াস পেয় না-_এখন যাকে সম্মুখে দেখছ? সে রাণী রষ্টা--যাঁও 
সম্রাট, সৈম্ত সজ্জিত' কর গে'__-তোমার কাশ্মীরের গৌরব রক্ষা কর গে-_ 

ললিত । তবে তাই হ*ক কর্ণাটেশ্বরী-অস্ত্রের ঝনৎকাঁরে এ মিলনের 

মঙ্গলবাছ্য বেজে উঠুক,__মৃতের আর্তনাঁদে মিলনশঙ্খ ধ্বনিত হ*ক--আর 
আমরা ছু”জনে শবের স্ত,পের মাঁঝে আমাদের সাধের বাসর বচন! করি । 

প্রস্থ/ন 

রষ্টা। তবে আর কেন এ কুন্ুম-ভুষণআর কেন এ উৎসব 
আয়োজন ! ভেঙে ফেল দূরে ফেল সব-_সাঁজাও, 'আমায় রণসাজে 

সাজাও--রণবাদ্ বাজাও" 

মুহূর্তে আলোকমাল! নির্্বাপিহ হইল-_কর্ণাট নারীসৈম্তগণ রণগীতি গাহিতে 

গাহিতে প্রবেশ করিল- পরিচান্সিকা রাণকে নমর-সজ্জায় সাজাইল 

রণগীতি 

করে মত্ত কৃপাণ,.--করিভে সরান 

তপ্ত অরাতি রুধরে, 

চল সমরে, আজি চল সমরে। 

হেথা বস্ত্র জিনিয়া গরজ্নধ্বনি, 

ঘৃণিত খড়েগ চমকে দামিনী, 
রক্তে রক্তে, রঞ্জিত মেদিনী, 

পুগ্িত দেহ দেহ পরে, 

চল সমরে- আজি চল সমরে 

দুঢ়তা ঘোষিবে অনল নয়নে 

কম্পিত মরণ লুটাবে চরণে, 

সমর জিনিয়া, জীবন পণে, 

হসিত আননে ফিরিব ঘরে, 

দৃপণ্ত শিরে জয়মালা পরে, 

চল সমরে- আজি চল সমরে ॥ 
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সমরক্ষেত্রের এক পার্থ 

ললিতাদিত্য ও জয়াগীড় 

জয়া । সম্রাট, আপনি কাশ্রীরের নিরুট বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছেন। 

রাজা হয়ে-_রঙ্গী হয়ে আপনি তাঁর ধ্বংস সাধনে প্রবুত্ত হয়েছেন । 

ললিত! কেন--কেন জরাপীড় ? 

জয়া। আপনার এই করুণ উদাস মুহ্তি দেখে এ দেখুন আপনার 

সৈন্গণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ছে_এঁ দেখুন তারা৷ পেছন হটু্ছে। আপনার 
বজ্ন্বরের উৎসাহবাণী ন! শুনে এ দেখুন আর তাঁর! পূর্ণ উদ্যমে শত্রুর 
সন্দুীন হতে পারছে নাঁ। সম্রাট--সম্রাট-কি আপনার কাঁ্য? 
কাশ্মীরের ভ্রয় না পরায়? . 

ললিত। তুমি ত রয়েছ জয়াপীড়__কাশ্মীরকে রক্ষা কর__-কর 
জয়াপীড়__ 

জয়া। আপনার কাধ্য কি আদার দ্বার! সম্পন্ন হওয়া সম্ভব সম্রাট । 

কুদ্র খগ্যোত যদি এই পৃথিবীকে তার কিরণ জালে আলোকিত করৃতে 

পারত তবে আর হুর্যোর প্রয়োজন হত না 

ললিত। আমিও ত রয়েছি জয়া পীড়-_ 

জয়া । কোথায় ররেছেন আপনি! কে কবে শুনেছে--কে কবে 

দেখেছে সত্ত্রাট, বে কাশ্শীরপতি ললিতাদিত্য সমরক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে 
দূরে দাড়িয়ে করুণ শূন্তা প্রেক্ষণে আকাশ পানে চেয়ে থাকেন! আপনি 

কি সত্যই.সেই বীরশ্রেষ্ঠ সম্রাট ললিতাদিত্য ! তা৷ যদি হতেন, তবে আপনার 

স্থান হ'ত আজ সৈন্যদের পুরোভাগে। আপনি যদ্দি সত্যই সম্রাট 
ললিতাঁদিত্য হতেন, তবে কাশ্বীর-বাহিনী আজ তুচ্ছ কর্ণাট-সমরে পেছন 
হট্ত না-_এতক্ষণ তার! বিজয়-গর্বে শক্র-সৈন্সের বুকের উপর দিয়ে উন্কা 
বেগে যে এ যে-_কাশ্মীরের পশ্চিম পার্খ ছিন্ন ভিন্ন হঃয়ে গেল-_ 

পরাজয়-মর্দঘাতী পরাঁজয়-_কাশ্মীরের পরাজয় ! ওঃ-_-সম্রাট, এখনও 
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দাড়িয়ে দেখছেন ! প্র যে প্র বে একটা ঘন অন্ধকারের কুয়াস| কাশ্মীরের 
দর্ধাাঙগ ছেয়ে ফেল্লে-_না-_না--আর আমি এ দৃশ্ট সা করতে পারছি 
নাঁ_-সম্রাট--আমায় মুক্তি দিন আমায় হত্যা করুন_ আপনার পারে 

পড়ি, কাশ্ীরকে বলি দেবার পূর্বে আপনার এ কোষবদ্ধ তরবারি 

আমার বুকে বি*ধিয়ে দিন-_ 

ললিত। জয়াঁপীড়-_বল--বল আমি কি ক'র্ব-কি ক'রে আমার 

সাধের কাশ্ীরকে রক্ষা! কর্ব-_ 
জয়াপীড়। শুদ্ধ একবার এ বজকণ্ঠে “কাশ্মীর ফিরে দীড়ীও; বলে 

গঞ্জে উঠুন দেখি-_-একবার এ চঞ্চল সৈম্য-স্রোতের সম্মুখে রুপাণ হ্তে 
মাঁথা খাঁড়া ক'রে বুক ফুলিয়ে দীড়ান দেখি সত্রাটঃ_-দেখি একবার 

কাঁশ্ীরের কোন কুলাঙ্গার তার জন্মভূমির ললটে কলঙ্ক-কণলিম! নাঁখিয়ে 

প্রাণ ভয়ে পালাতে চায়-_ 

ললিত। তবে তাই হক । ফিরে দাঁড়ীও--ফিরে দাঁড়ীও সৈম্কগণ-_ 

তোমাদের সাধের কাশ্ীরকে আধারের গর্ভে নিক্ষেপ ক'রে কোথায় 

পালাও ভাই সব! তোমরা যে পৃথিবী জয় কণর্বে--তুচ্ছ কর্ণাটের 
ভ্রকুটী দেখে ভীত হবার জন্য ত তোমরা স্থ্ হও নি-_- 

জয়। আর চিন্তা নেই । অগ্রসর হও--আবক্রমণ কর। 

বেগে উভয়ের প্রহ্থান 

স্পট স্পল্ল্িমণ্ুন্ম 

বণস্থলের অপরাংশ 

শবন্ত,প--তন্মধ্যে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্তদেহ রষ্ট! অদ্ধশায়িতাবস্থায় 

অন্তাচলগামী শুর্যের দিকে তাকাইয়া! আছেন 

রট্টা। শ্রী সুর্যের শেৰ স্বর্ণরশ্মির সন্গে সঙ্গে যে প্রগাঢ় ক]লিমা 
কর্ণাটকে গ্রাস ক'র্বে-কে জানে কবে কোন্ যুগ যুগান্তে কোন্ 
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দেবতার পৃত করম্পর্শে আবার তা কর্ণাটের অঙ্গ থেকে দূরীভূত হবে । 
আমার পিতৃ-পিতাঁমহের লীলাভূমি-_ভীর্থক্ষেত্র অপেক্ষা পবিত্র প্রিয় 
কর্ণাট, তোমাকে রক্ষা! করতে পারলেম না। একে একে দশ হাঁজার 

প্রাণ বলি দিয়েছি--শবের উপর শব দিয়ে পাহাঁড় রচনা ক*রেছি-_-এক 

এক ফোঁটা করে তোমার জীবন-যজ্ঞে বুকের সমস্ত রক্ত আহুতি দিয়েছি 
তবু তম! তোমাকে রক্ষা! করতে পারলেম না !-_-তোঁমার অঙ্গের এ 

লৌহশৃঙ্খল মৃত্ানাদে বেধে উঠছে আঁর আমার কর্ণ বধির হয়ে যাচ্ছে। 
কাশ্মীরের যুপকাষ্ঠতলে হস্তপদ বদ্ধ তোমার এ মলিন, কাঁতর হুখশ্রী 
দেখছি আর আমার দৃষ্টি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে নিবে 
আম্ছে-- 

জয়াপীড় ও ললিতা দিত্যের প্রবেশ 

ললিত। আমি তাকে অশ্ব থেকে পড়ে যেতে দেখেছি--তারপর 

আর তার কোন সন্ধান পাইনি_ভুমি আর একবার জয়ন্তর অনুসন্ধান 

কর জয়াপীড়-- 

জয়া। রণস্থলে যে-পার্খে ঘোরতর সংগ্রাম হচ্ছিল, সেইখানেই জয়ন্ত 

পড়েছে--রাঁশি রাশি শবস্ত,পের মাঝে কি তার সন্ধান কর! সম্ভব হবে 
সম্রাট ! 

চস্পার প্রবেশ 

চম্পা । আমি সন্ধান ক'রে দেব বাবা যেখানে তিনি পড়েছেন 
সেখানে আমি একটা নিশান পুতে রেখে এসেছি কিন্ত 

ললিত। কিন্তকিমা। 

চম্পা । তিনি জীবিত আছেন কি না জানি না । আমি তার নিকটে 

ছিলেম, শববৃষ্টি হয়ে দেখতে দেখতে তার দেহের উপর পাহাড় তৈত্সি 
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হয়ে গেল- প্রাণপণ চেষ্টাতেও আমি তাকে স্থানান্তরিত ক'রতে 

পারলেম না। 

ললিত। জয়াপীড়-_জয়াগীড়-_উক্কাবেগে ছুটে যাও দেখ, যদি 

এখনও তার দেহে বিন্দুমাত্র জীবনের উত্তাপ অবশিঃ থাকে-_ 
জয়াপীড় ও তৎপশ্চাৎ চম্পার প্রস্থ(ন 

বিজয়ের উল্লাস এমন ভাবে বুঝি আর কোথাও হাহাকারে পূর্ণ হয় 

নি--ওঃ-- 

রষ্ট।। মৃত্যু, আর একটু, আর একটু অপেক্ষা কর। রাণী রট্রার 
'আঁর একটা কার্য অসম্পূর্ণ আছে-_সেইটা শেষ হলেই তাঁর এই বিষাদময় 

জীবনের সমস্ত কাধ্য শেষ হবে। 

ললিত। এ বিরাট শবস্তুপের মাঝে বিরত কণ্ঠে কে কথা কইলে 
না! কে তুমি মরণ-পথের যাত্রী, ষর্দি জীবিত থাক তবে আমায় বল 
কোন্ অপূর্ণ বাসন! তোমার মরণকে তিক্ত কঃর্ছে। তোমার অস্তিম 
অভিলাষ পূর্ণ ক*রূতে আমি প্রাণদানেও কাতর হব নাঁ_ 

রষ্টা। কে তুমি কথা কইছ? সম্রাট না? 
ললিত। ইা_আর তুমি? 

রটা। আমি রট্রা। 
ললিত। রষ্র।রট্রা- তুমি রষ্টা! আমি যে সার! দেশ তোমার 

খোজ ক'রেছি-_পাইনি-তুমি এখানে এ ভাবে! রটা-_ প্রিয়তম ! 

রট্রা। আর একটু অপেক্ষ। কর সম্াট-_রাণী রট্রাকে নিশ্চিন্ত হঃয়ে 
মরতে দাও--তারপর তোমার প্রেম-কাঙ্গাপিনী রট্রাকে জাগিয়ে তুলে । 

সম্রাট, আমার অন্তিম অভিলাষ শুনতে চেয়েছিলে না? 

লপিত। ই! রাঁণী, বল কোন্ বাসনা! তোমার অপূর্ণ আছে? 

রট্টা। বল, পূর্ণ ক+র্বে? 

ললিত। ক'র্ব। 



ললিতা দিতা ৬২ 

রটু!। তবে শোন সম্রাট, যুদ্ধে এক পক্ষ জয়ী হয়--এক পক্ষ পরাজিত 

হয়ঃ তার জন্তু আমার কোঁন আক্ষেপ নেই। কিন্তু সম্রাট আমি যে 
আমার পূর্ণ শক্তি নিয়ে তোনার সম্মুখীন হ'তে গাঁরলেম না, এ আক্ষেপ 

মরণের পরপারেও আঁমাকে গীড়িত ক"্রুবে। সম্রাট, গৌড় বদি আমার 
সঙ্গে বিশ্বীঘাতকত! না ক'র্ত__গৌড়সমরে যদি আমি আমার অর্ধেক 
সৈন্য ন হারাতেমঃ তবে এত সহজে কর্ণাট কাশ্মীরের পদানত হ'ত না। 

সম্রাট, গ্রতিশোধ নিতে হবে--গৌড়ের উপর প্রতিশোধ নিতে হবে-- 

পারবে? 

ললিত। ই! পাঁরব। নিশ্চিন্ত হও রাণী--গ্রতিজ্ঞা ক'র্ছি--এই 

মৃত্যুর বীভতসতাঁর মাঝে দাড়িয়ে প্রতিজ্ঞ! ক'রছি--শোন রাণী, গৌড়ের 
উপর প্রতিশোধ নেব__-কঠোর প্রতিশোধ নেব। 

রট্রা। নিশ্চিন্ত; রাণীর, কার্য শেষ। এইবার এস প্রির়তম-_ 

তোমার আদরিণী রষ্টার কাছে এস-_হাঁতে হাত রাখ স্বামী, হদয়েশ্বর। 
এই জাগ্রত নৃত্যুর ভৈরবী লীলার মাঝে এই আমাদের মধুর মিলন। 
এইবার ডাক একবার প্রিয়তম রা +লে আদর ক'রে-বেমন একদিন 

ডেকেছিলে-_-মামি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি_ 
ললিত। রট্রা--রট্রা-_আমার রষ্টা-_আমাঁর আদরিণী রষ্টা-_ 
রষ্টা। হদ-য়ে--শ্ব-র। মৃত্যু 
ললিত। দীপ:নিভে গেল-_জবলবার পূর্বে দীপ নিভে গেল! ও হো 

হোঃ--রটা--রষ্1- প্রিয়তমে-_ 

মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন 
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প্রথম দৃশ্য 

ললিতাদিত্যের শিবির-সন্মুথ 

ললিতা্দিতা ও জয়ন্ত 

ললিত। আজ থেকে তুমি কাশ্মীরের অন্ততম সেনাপতি । এই 

নাও জয়ন্ত আমার তরবীরি--ভরসা করি তোমার হাতে এ তরবাঁরির 

অনধ্যাদ। হবে না 

জয়ন্ত । সম্তকে আমার আন্তরিক রুতজ্ঞত। জানিয়ে বহুমানে 

আমি এ অনুগ্রহের দান গ্রহণ করলাম । সম্রাট, এ তরবারির মর্ধ্যাদ! 

রক্ষা করতে প্রয়োজন হয় আমি প্রাণ দেব। এ দিগ্বিজয়ী বাহিনী এখন 

কোন্ দিকে চালিত হবে সম্রাট-_ 
ললিত। সর্বাগ্রে গৌড়ের দিকে-- 
জয়ন্ত। গৌড়ের দিকে ! 
ললিত। হা জয়ন্ত গড়ের দিকে। গৌড়ের সঙ্গে আমার কিছু 

দেন! পাওনা আছে। 

পয়স্ত । সম্রাট» কাশ্মীরের শ্রেনাপতির পদে বরণ কঃরে আপনি 

আমাকে সম্মানিত করেছেন তজ্জন্ত আমি পুনরায় সম্রাটকে আমার 

: স্বদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । কিন্তু আপনি যখন গৌড়ের বিরদ্ধে 

. আপনার অন্ত্র উদ্ভত ক'রেছেন, তখন আপনার তরবারি গ্রহণ ক"র্তে 

' আমি অক্ষম। এই নিন সম্রাট আপনার তরবারি" 

ললিত । কেন--কেন জয়ন্ত ? 
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জয়স্ত। আপনি বিশ্বৃত হঃয়েছেন সম্রাট, গৌড় আমার জন্মতুমি- 
ললিত। হা জন্মভূমি-যে তোমাঁকে নির্বাসিত করেছে । 
ভয়ন্ত। তবু আমি গৌড়বাসী বলে পরিচয় দেই । সম্রাট! আঁ? 

চললেম-_ | 

এল্ললিত | কোথায়? 

জয়ন্ত। গৌড়ে।-_সম্রাট ! সমর ক্ষেত্র হতে আপনি আমা 
মৃতকল্প অচেতন দেহ নবত্বে শিবিরে এনে আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন 

তার জন্ত আমি আপনার নিকট খণের নাগপাশে আবদ্ধ। কিন্ত সম্রা 

আপনি আজ বখন শক্রভাবে গৌড়ে প্রবেশ করতে উদ্যত হ,য়েছেন__-তথ 

আঁপনি আমারও শক্র--আপনার আক্রমণ গ্রতিরোঁধ ক"রুতে আপণা 

বিরুদ্ধে আমারও খড়ী তুলতে হবে। 

ললিত। সে খড়গ আমিই তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি দেশভভ্তবীর' 
জয়ন্ত আমার তরবারি আজ ধন্ট হল । চম্প। তোমার প্রাণ রক্ষা ক'রে 

- আমার নিকট তোমার কোন খণ নেই । যদ্দি কিছু থাকে আমি সান 

তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি--যাঁও গৌডের সুসন্তান, আমি মুক্তকঠে আণীর্ববা 
করি--জন্মভূমির সম্মান ক'র্তে সক্ষম হও । টী 

প্রস্থা। 

জয়ন্ত। এ মহত্ব এক তোমাতেই সম্ভব সম্রাট-_ 

চম্পার প্রবেশ 

চম্পা । ওগো শোন--শোন-_ভাঁরি সুন্দর একটা গান আম! 

পেটের মধ্যে গিজ. গিজ, ক'র্ছে__ রে 
জয়ন্ত। কে? চম্পা! চম্পা, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ 

চম্পা । তার জন্য তুমি আমার নিকট খুব কৃতজ্ঞ-_গ্রয়োজন চঁ 
ক'রলে হাঁস্তে হাঁস্তে "মামার জন্ঠ প্রাণ বিসর্জনও কণর্তে পার-_না?. 

জয়ন্ত । ই] চম্পা_- 
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চম্পা। তা সে কথা ত এই পনের দিনের মধ্যে অন্ততঃ ছু হাজার বার 

বলেছ-_-আবার কেন? ও ছেড়ে দাও-_ওতে আর নৃতনত্ব নেই । 

1 জয়স্ত। আমি আঁজ গৌড়ে যাঁচ্ছি--আমায় বিদায় দেও চম্পা-_ 
চম্পা । গৌড়ে ত বাচ্ছ__আঁমার গান শুন্বে কে? 

জয়স্ত। আমি এখানে আসন্বার পূর্বে যারা শুন্ত এখনও তারা 

শুন্বে। | 

চম্পা । পাগল! আর কি তাহয়! তুমি এসেই যে আমার 
গাঁনের সুর বদলে দিয়েছ--এ গান ত তোমার কাছে ছাড়া আর কারও 

কাছে গাইতে নেই-_ 

জয়ন্ত । কিন্তু আমার যে যেতেই হবে-_- 

৮8. চম্পা । যেতেই হবে_কেন ? 

| জয়স্ত। তোমরা যে গৌড় আক্রমণ কঃর্ছ-_ 
চম্পা। তা ত কর্বই--আর তুমিও যখন গৌড়ে জন্মেছ, তখন 

তোমারও ত যেতেই হবে। আচ্ছা! এই গানটা না হয় নে যাও_ 

জয়ন্ত । আমি যে আর বিলম্ব ক”র্তে পারি না-_ 

চম্পা । এই না বললে যে আমার জন্য প্রাণ দিতে পার । আমার 

একটা গান শোনা কি প্রাণ দেওয়ার চাইতেও শক্ত কাঁজ_আমি কি 

এমনই ওস্তাদ । খুব অপ্রস্তত হয়ে পড়ছ কি! কিঃ গাইব? 

জয়স্ত । গাও। 

চ*11 তবে চুপ ক'রে দাড়িয়ে শোন-__ 

চম্পার গীত 

স্বপ্রের অধারে, 

তোমার আমার মিলন সখা, কোন্ সায়র তারে ॥ 

পথ ছিল অক বাক, 

আমিও একা, 
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চম্কে উঠে ও গো সখা 

পেন তোমার দেখ ; 

ফুটল চোখে প্রাণের ভাবা, 

বিজন বনে কেন আসা, 

কয় সে তোমারে ॥ 

কেমন শুনলে? চমতকার ! না? বল-_-বল-_- 

জয়ন্ত । অতি সুন্দর! চম্পা! 

চম্পা । তোমার জন্মভূমি বিপন্ন_যাঁও বীর-_ছুটে যাঁও-_ 
প্রস্থান 

জয়ন্ত । একটা জীবন্ত প্রহেলিক৷ ! 
বিপরীত দিকে প্রস্থান 

দ্বিতীয় দৃষ্থয 

প্রমোদ-কক্ষ 
পিয়ারীলাল ও নর্তর্কাগণ 

নর্তকীগণের গীত 

দর দর বারি ঝরে ছুশ্টী নয়নে, 

অলি কি বাথ প্রাণে? 

নীরবে নিতি নিতি নলিনী ফুটে 

গুন গুন গুঞ্জরি মধু লও লুটে 

আজি একি পরমাদ, বিধি যে সাধিল বাদ, 

ঘন ঘন গরজন বহে খর সমীরণ 

খর থর কমিনী পবন তাড়নে, 

অধর চুমিবে বল আজি কেমনে? 

১মনঃ। কই যুধরাঁজ ত এখনও এলেন না-_- 
পিয়ারী। তার খুপী। তোমার ইচ্ছামত কি তার যেতে আস্তে 
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হবে ! তোমরা তোমাদের চরকায় তেল মাখাও না--নাচ আর গাও আর 

খাও--খাঁও আর নাচ আর গাঁও-- 

১ম নঃ। বুবরাঁজ ত এখনও আসেন নি--কার কাছে গাইব ! 

পিয়ারী। কেন, আমায় কি তুমি হিসেবেই আনছ না! জান 

দিগম্থরী- 
১মনঃ। আজ্ঞে কেতকী-_ 

পিয়ারী। কেতকী! 

১ম নঃ। আজ্ছে হা_আমি কেতকী- 

পিয়ারী। কেতকী তুমি! কেতকীর বুঝি ওঁ রকম ঢ্যাপ ঢ্যাপে 

চেহারা হয়! তুই দিগন্থরী-_ 

বিজয় ও সামন্তঘয়ের প্রবেশ 

কুমার এসেছেন-__কুমীর এসেছেন-_ 

বিজয় । আঃ, টেঁচাচ্ছ কেন? 

পিয়ারী। উছু__এটা হচ্ছে উচ্ছাস ! তোমার জন্ত ছু'ড়ীরা৷ এতক্ষণ 
বা হাহুতাঁশ ক'র্ছিল-- 

বিজয় । এদের স্থানান্তরে বেতে বল-_ 

পিয়ারী। সেকি! এদের স্থানান্তরে পাঠিয়ে কি প্র অথর্ব লোলচম্ 
মিন্সে দুটোকে নিরে মজলিস জমাবে নাঁকি ! 

বিঞয়। আঃ, কেন বিরক্ত কর! দেখছ এই বিপদ-_ 

পিয়ারী। বিপদ! তা বল্তে হয়-_তাহলে ত ওদের স্থানান্তরে 

যেতেই হবে-_-ওগে' শুনছ তোমরা, আমাদের বিপদ 

বিজয় । তোমর! সব স্থানীস্তরে বাও-_ 
ন্কীগণের প্রস্থান 

বিবেচনা! করে দেখুন, কাশ্মীরের সঙ্গে যুদ্ধ করা! আর নিশ্চিত ধবংসকে 
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আহ্বান করা একই কথা। বিশেষ গত যুদ্ধে মাট হাঁজার সৈম্ত হাঁরির়ে 
আমরা বিশেষরূপে দুর্ববল হ+য়ে পড়েছি-_ 

১ম সাঃ। কি কণ্র্তে চাঁন? ্ 

বিজয়। আমার মতে কাশ্মীরের বশ্যত! স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত | 

তাতে কোন ক্ষতি নেই__আঁমর। যেমন 'আঁছি তেমনি থাকব-_কাঁশ্মীরকে 

কোন রাঁজন্ব দিতে হবে না কেন সমর-ব্যয় বহন ক”র্তে হবে না 

ধরতে গেলে ভবিস্ততে কাশ্মীরের সঙ্গে আমাদের কোন সন্বন্ধই থাঁকবে 

না। মুখে আমাদের মাত্র কাশ্মীরপত্ির শ্রেষ্ট স্বীকার করতে হবে__ 

আর কাশ্মীরের প্রথামত সম্নাটের বিজয়ম্তস্তকে আমাদের একবার 

অভিবাদন ক'র্তে হবে । এই মাত্র । 

১ম সাঃ। মহাঁরাঙ্গকে এ সব কথা নিবেদন করেছেন ? 

বিদয়। কোন ল'ভ নেই। তিনি ত মতিচ্ছন্ন_হিতাহিত 

জ্ঞানশৃন্ক । তাঁকে বলা না বল! সমান কথা । গৌড় আঁপনাদের-_ 
আপনারাই সিংহাসনের ্তস্তম্বূপ-_গৌড়ের শুভাঁশভ--গৌড়ের ভবিষ্যত 
লিয়ে যখন কথা হয় তখন আঁপনাদের মতামত প্রবল হবে। 

১ম সাং। কুমারের কথা খুনে গ্রীত হলেম। 

বিজয় । আপ্নাদের বি সন্ধি করা 'অভিপ্রেত হয়-_আঁপনাঁদের 

ইচ্ছান্ুসারে কাধ্য হবে__ 

হয় সাঃ। নিশ্চয়। 
বিজয় । (স্বগত) নিশ্চয়! না, তোমরা! 'আমাঁর অভীষ্টপাধনের 

ব্র্মান্্র। এখন আমি তোমাদের হাতছাড়া ক'র্ব না। কিন্ধ আসি 

তোমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেব দেব বে, তোনাদের ইচ্ছার, প্রজার ইচ্ছার 

কোন মুঙ্য নেই । তোমাদের শিখিয়ে দেব যে, প্রজার কর্তবা, বিনা 

বিচারে বিনা তর্কে বাজার মাঁজ্ঞা পালন কর)। (প্রকাশ্যে) পিতার 

যেরূপ অবস্থা সামন্তুগণ, ভাতে এ সব ভাল গুরুতর বিজয়ের মধ্যে টেনে 
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এনে আমি তার বিকৃত মস্তিফকে 'অধিকতর বিকৃত কর্তে চাই না। 

আপনার! বা আগি--আনর! ত রাজ্যের অভিতাকাজ্ষী নই । 

২ সাঃ। নিশ্চয় 

বিজয়। তাহ'লে আপনাদের অভিপ্রায় কি? 

২য় সঃ| সন্ধি করাই কর্তব্য-_কি বলেন? 

১ম সাঁঃ। আমি ত সন্ধি করাই বিবেচসা করি। 

বিগ । এ কথা আপনার স্মরণ রাখবেন সামন্তগণঃ বে আমরা মুখে 

মাত্র কাশ্নারের বশ্ততা স্বীকার কর্ছি-_কাধ্যতঃ আমর! সম্পূর্ণ স্বাধীন । 
তাহলে আপনাদের এই সপ্ধি করার অভিপ্রায় পত্রে আমি সম্রাটকে 

জানাতে পারি-_ 

১ম সাঃ | কুমারের গঞ্র কি অহা 

বিজয় । গৌড়েশ্বরই পত্র লিখবেন-__ 
১ম সাঃ । মহারাজ তাধলে মব জানতে পারবেন? 

বিঞয়। ঝলেছি ত, এ সব এঁটীল বিধয় নিয়ে তাকে আর আমি পীড়া 

দেব না। ভার নাম না হর পত্রে আশিই স্বাক্ষর করে দেব__ 

১ম সাঃ। স্বাক্ষর ক*র্বেন মহারাজের বিনা অনুমতিতে ? 

বিজয়। অনুমতি দেবার মত অবস্থা কি তার আছে সামন্ত-প্রধান ! 
আর প্ররুত প্রস্তাবে আমি ত এখন গৌড়েশ্বর ! রাজকাধ্য পরিচালনার 

শক্তি আর পিতার নেই। সত্বরহই একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। 

যাক, আামস্তগণ বিলম্ব কর্বার আর অবসর নেই-_সমাঁট গৌড়ে এসে 

পড়লে আর সঙ্গি হবে না_- 

১ম সাঃ। ভাহলে কুমার আপনি সম্রাটকে সংবাদ দিন। 

বিজয় । আপনারা অনুমতি দিচ্ছেন ত? 

১ম সাঃ। হাকুমার। 

বিজয় । বেশ। 
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১ম সাঁঃ। আমরা এখন বিদায় হই-_ 

বিজয় । হা, আসন । 
সামন্তদ্য়ের প্রস্থান 

(স্বগত ) আপনারা অনুমতি দিচ্ছেন ত1!- হাঃ হাঃ হাঃ হান 

অভিশাপ দিয়েছেন যে সিংহাসন 'আঁমি কখনই পাঁব না। দেখা যাক। 

( প্রকাশ্যে) কি ভাবছ পিয়ারীলাল ? 

পিয়ারী । আমাদের যে বিপদ ! 

বিজয়। ভুমি মূর্খ | ৰ 
প্রস্থান 

পিয়ারী। এভদিন পরে মশাই বদি সেট! আবিষ্কার ক'রে থাকেন ; 

তবে মশাইও ঘে কতটা! বুদ্ধিদাঁন তা সকলেই বুঝছেন। বাই দেখি ছু'ড়ীরা 

আবার কোথায় ঘুমিয়ে পদ্ল_ আমাদের যে বিপদ ! 
গ্রস্থ]শ 

তৃতীয় দৃষ্য 
গৌড়-প্রাসাঁদ-কক্ষ 

হুপালসেন 

ভূপাল। ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি হ্রাস হয়ে 'মাস্ছে--অথচ আনার 

প্রধাঁন কর্তব্য অসম্পূর্ণ! আর কি সে ফিরে আমবে ! ওঃ-__নরবার পূর্বে 

কি একবার ভার দেখা পাব না_একবার তাঁর মার্জন। ভিক্ষা ক*র্তে 

পারব না। ঈশ্বর! আমার এই শেষ 'আকাঁজ্ষা পূর্ণ কর--আমায় 

শান্তিতে মরতে দাও__ 

অরুণার প্রবেশ 

অরুণা। মহারাজ! 

ভূপাল। কে? রাণী! কিচাঁই? 

অরুণা। কাশ্মীরপতি নাকি গৌড় আক্রমণ করতে আসছেন ? 
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ভূপাল। সে সংবাদ রাখবে এখন তোমার রাজাপুত্র আর তাঁর 
রাঁজমাতা তুমি । আমার আর সে সংবাদে প্রয়োজন কি ! 

_.. অরুণা। নাথ, ইষ্টদেবতা ! সে অপরাধের জন্ত ত কতবার মার্জনা 
ভিক্ষা ক'রেছি-_ ও চরণতলে আকুল হ'য়ে কত অশ্রু বিসর্জন ক'রেছি-_ 
আজও কি আমাকে মার্জনা ক+র্তে পারলেন না 

ভূপাল। মার্জন!! সে অপরাধের মার্জন! ! তুমি আমার সর্বনাশ 
করেছ--তোমার সর্বনাশ করেছ-_জয়স্তের সর্বনাশ করেছ--তোমার 
পুত্রের সর্ববনাশ করেছ-_গৌড়ের সর্বনাশ করেছ! যাক, গৌড় সম্বন্ধে 
কি ঝ্লছিলে? 

অরুণা। কাশ্মীর-বাহিনী নাঁকি গৌড় আক্রমণ ক'র্তে আসছে? 
ভূপাল। হ:--তোঁমাঁর পুত্র কোথায়? 

'অরুণা। জানি না_ 

ভূপাল। কে আছিস? বিজয়কে ডাক্,_বাণী ! 
অরুণা। বল-- 

ভূপাল। একটু আশা হচ্ছে না? 

অরুণা। কিসের আশা মহারাজ? 

ভূপাল। গড়ের এই ছুর্দিনে সেকি অভিমান করে দূরে থাকৃতে 
পারবে রাণী, সে আসবে- এইবার ভার আসতে হবে। ঈশ্বর--ঈশ্বর 
_দেখত-_দেখত রাণী, কে আসছে ?-. 

বিজয়ের প্রবেশ 

কে--কে ? তুমি-_ওঃ--( দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়! মুখ ফিরাইলেন ) 
বিজয় । আমায় ডেকেছেন ? 

ভূপাল। কাশ্মীর-সম্রাট গৌড় আক্রমণ ক”রূতে আসছেন? 
বিজয় । ই তীর দূত এসেছিল-_ 
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ভূপাল। এসেছিল ! কই, আমি ত জানি না 
বিজয় । জানেন না! অথচ আপনি কাশ্শীরপতির সঙ্গে সন্ধি 

ক'রেছেন। 

ভূপাল। সন্ধি করেছি! আমি! 

বিজয়। হা আঁপনি। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে সম্রাটের নিকট 

পাঁঠিয়েছেন-- 
ভূপাল। বিজয়! প্রকৃতিস্থ হ'য়ে এস-__ 
বিজয় । আমি খুব প্রকৃতিস্থ আছি__ 
ভূপাঁল। প্রকৃতিস্থ আছ ! আমি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে সম্রাটের 

নিকট পাঠিয়েছি? 
বিজয় । ই!। 

ভূপাপ। তুমি দেখেছ সে সন্ধিপত্র ? 
বিজয়। দেখেছি বইকি। আমি কেন আপনার সামস্তরাও কেউ 

কেউ দেখেছেন--আমার কথা বিশ্বাস না করেন তাঁদের জিজ্ঞাস! করুন-_- 

ডাঁকৃ্ব তাদের? 

অরুণ । পিতার সন্মথে সহজ শ্বরে পরিষ্কার মিথ্য। কথাগুলে। 

উচ্চারণ ক"রুতে তোমার কণ্ঠরুদ্ধ ন! হ'তে পারে বিজয়, কিন্ত সামস্তগণ 

এখনও মহারাজকে দেবতার অধিক শ্রদ্ধা করে, এতটা নীচতা এখনও 

তাদের চরিত্রকে কলুষিত করে নি। ডাক তোমার সামস্তদের__ 
ভূপাল। না-না-আর তাঁদের ভাকতে হবে না-বিজয়। আমি 

বুঝতে পেরেছি--সব বুঝতে পেরেছি-_-কার পায়ের শব্ষ? দেখত-_ 

দেখত রাণী-_ কে আসছে? 

অরুণা। কই মহারাজ, কেউ ত নয়। 

ভূপাল। কেউ নয়! তবে আর আশা নেই। ওঃ-_গৌড়__আঁমার 
জীবনাধিক গৌড় ! তুমি সে সন্ধিপত্র দেখেছ বিজয়? 
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বিজয় । পূর্বেই ত বলেছি, আমার কথ! বিশ্বাস না হয় সামন্তদের 
ডেকে শুচ্গুন__ 

ভূপাল। না, সামস্তদের আর ভাক্বার প্রয়োজন নেই--তুমি আমার 

পুত, আমার বংশধর- চোখের সম্মুথে জগতের আলো ধুসর মলিন হ্ঃয়ে 

আস্ছে-_-এখন যে তুমিই আমার ভরসা তোমায় কি আমি অবিশ্বাস 

ক"র্তে পারি ! তাহলে বিজয় আমি সন্ধি ক'রেছি-_ 

বিজ । হই] মহারাজ । (স্বগত ) একশ একবার এক কথা বলতে 

হবে। মতিচ্ছন্ন আর কাকে বলে ! 

ভূপাল। বিজয় !-- 
বিজয়। আদেশ করুন-_ 

ভূপাল। কি সর্তে আমি সন্ধি করেছি? 

বির । আপান কাশ্মীরের প্রভুত্ব স্বীকার কর্বেন-_- 

অরুণা। কাশ্মীরের প্রভুত্ব স্বীকার ক”র্বেন ! 

বিজয়। সে একটা নাঁম মাত্র স্বীকার করা। কোন রাজ দিতে 

হবে না-কোন সমরব্যয় বহন ক'র্তে হবে না 

ভূপাল। হু'-- 
বিজয়। আর-_ 

ভূপাল। আর? 

বিজয়। আর সম্রাটের বিগয়ন্তম্তকে আপনার একবার অভিবাদন 

কণ্রূতে হবে 

ভূপাল। সম্রাটের বিজয়স্তস্তকে অভিবাদন করব আমি! জান 
বিজয় ' আমি কে? রাঁণী-_রাণী-আমাঁর তরবারি আন-_ 

বিজয়। (স্বগত) নড়ে বস্তে মুঙ্ছা যান--আস্কালন দেখলে 

হাসি পায়। 

অরুণা। (তরবারি দিয়! ) মহারাজ, আমিই এ সর্বনাশের কারণ-- 
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সর্বাগ্রে আমায় হত্যা করে--তারপর এ দেশদ্রোহী কুলাঙ্গারের মস্তক 
ছেদন করুন-_আপনার গৌড়কে রক্ষা করুন-_- 

বিগয়। (ম্থগত ) এরা সবাই আমার শক্র । এদের ইচ্ছা যে কাশ্মীরের 

সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে রাজ্যটা ছারখার হক-_আঁর আমি পথে পথে কেঁদে 

বেড়াই । না, তা কোনমতে হচ্ছে না । সিংহাসন আঁমি হারাচ্ছি নাঁ_ 

ভূপাল। না, 'আরতা হয় না। এ কম্পিত হস্ত আর তরবারি 

ত পারে না। ঈশ্বর--ঈশ্বর-_এমন শক্তিহীন ক'রে কেন আনায় 

এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছ কার স্বর রাণী? শ্বনছ-__শুনছ? না, 

আমারই ভ্রম । ওঃ 1-_বিজর,_- 

বিজয় । আদেশ করুন-_ 

ভূপাল। আমার তা” হলে কাশ্মীর যেতে হবে-_তাঁদের বিজয়স্তম্তকে 

হেট মুণ্ডে দত্ত তৃণ ধরে 'অভিবাঁদন ক”র্তে হবে ? 
বিজর। এই মর্মেই আপনি সন্ধিপত্র পাঠিয়েছেন-__ 
ভূপাল। তত হ' মিথ্যাঁবাদী--( উনাদের ন্ার পদচাঁরণ। ) 
অরুণ । এই কুলাঙ্গারকে মামি গে স্থান দিয়েছি! ধিক--শত 

ধিক আমাকে 1 

ভূপাল। উঃ- আমার সোনার গৌড়--আমার সাধের গৌড়--তবু 
কি ইচ্ছ। হয় জান রাণী? ইচ্ছা হয় পরপদাঁনত হবার পূর্বে এ সোনার 
রাজ্যকে উপড়ে সাগরের জলে বিসঙ্জন দেই । বরাণী_ রাণী দেখত--- 

দেখত- সুর্য অস্ত গিয়েছে কি না? ৃ 

বিজয় । সন্ধ্যা আগতপ্রায় । 

অরুণা। এলে! না-_এখনও মে এলে! না-দেশ বিপন্--জন্মভূমি 

বিপন্--আর সে অভিমান ক'রে বসে আছে ! এই জন্যই কি তাকে 

স্তন্পান করিয়ে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম। 

ভূপাল। বিজয় আমার যেতেই হবে? 
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বিজয় । সে আপনার অভিরুচি | 

ভূপাল। নানা বিরক্ত হ,য়ো না__বিরক্ত হয়ে! নাঁমামি কথা 
দিচ্ছি, মামি ঠিক যাঁবতোঁমার সিংহাসন 'মামি বিপদমুক্ত কর্ব | কিন্ত 
_-কিন্ত-_দিনের 'মালোতে নয়-এ লৌহ-শৃঙ্খল গলায় পরে এই শুভ্র 
স্পষ্ট দিবালোকে মামি এ কলঙ্কিত মুখ প্রকাশ করতে পার্ব না। আর 
একটু অপেক্ষা কর-_রজনীর গাঢ় অন্ধকার পৃথিবীর বুকখানাকে গ্রাস 
করুক, তারপর তস্করের মত-_-অপরাধীর মত--আমি গৌড় থেকে 
বেরিয়ে যাব 

নেপথ্যে জয়স্ত-_“খুল্ল হাত-_ খুল্লতা ৯৮” 

অরুণ । মহারাজ, মভারাদ্--এসেছে__-এ মাঁপনার জয়ন্ত 'এসেছে_- 

ভপাল। শুনেছি-শুনেছি রাণী-কিন্ক বার বার প্রভারিত হ*য়ে 
আমি যে আদার কর্ণকে বিশ্বাস ক*র্তে পার্ছি নাঁ- 

চায়নুর প্রবেশ 

ওয়ন্ত। খুল্পতাত- _খুল্পভাত- সন্তানের প্রণাম গ্রহণ করুন। 

ভূপাল। এা। এসেছিস্--সত্যই এসেছিস-__সত্যই এসেছিস--ভয়ন্ 
--জরন্ত--( ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন ) জয়ন্ত আনার 
ক্ষমা কর্-_-ক্গমা কর--আমি অবিচার করেছি--বড় অবিচার করেছি । 

জয়ন্ত । 'এ আপনি কি বল্ছেন খুল্লতাত সন্তানকে অপরাধী 
কণ্র্বেন না 

ভূপাল। শাঃ--কতকাঁল পরে-কতকাঁল পরে, রাণী ! 

জয়ন্ত । আমার মামা কোথায়? একি মা, 'অমন অপরাধিনীর 
মত এক কোণে তুমি দীড়িয়ে কেন না? নাঁ-মাঁ-কত কাল পরে 

তোমার জয়ন্ত তোষার প্দবন্দন! করতে তোমার কাছে ছুটে এসেছে_- 

করুণাময়ী জননী, একবার তাঁকে আদর ক'রে জয়ন্ত বলে ডাক। 
অরুণা। জয়স্ত- জয়ন্ত! ( কীদিয়৷ ফেলিলেন ) 
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জয়ন্ত । মা--মাকাদছ তুমি! 
মরুণ। | আনি রাক্ষসী, আমি তোর সর্বনাশ করেছি! 

জয়ন্ত । মা-মাঁকি ঞলছ তুমি! ভোঁমার আনীর্বাদে আজ 

আমার চেয়ে ভাগাবান কে এ জগতে! সম্রাট ললিতাদিত্য সাদরে 
মামাকে তার দিগ্থিগরী বাহিনীর সেনাপতিত্বে বরণ করেছেন 

বিজয়। তাই বুঝি সম্রাটের গুপ্তচর হয়ে গৌড়ে এসেছ ! 
জয়ন্ত । সমগ্র পৃথিবী পদানত ক"র্বাঁর উচ্চাঁশ! বিনি হদরে পোষণ 

করেন, র্ণজয়ের জন্য তার গুপ্ুচরের প্রয়োগন হর না। ভুমি নিজেও ত 
একবার ঠার শক্তির পরিচয় পেয়েছ বিজয় । কাশ্মীর-পতির গৌড়ীক্রণণের 
সঙ্গল্প অবগত হয়েই আমি ছুটে এসেছি তার আক্রমণ প্রতিহত ক'রে 

জন্মভূমি রঙ্গ ক”র্তেঃ কিন্ত তোমাদের অলস উদাস ভাব দেখে আমার 

প্রাণে একটা মহ! আতঙ্ক প্লেগে উঠেছে । বিজয়, ভরসা করি কাশ্মীরের 

বিরুদ্ধে দীডাতে ভৌমর] বথাধথ ভাবে প্রস্তুত হয়েছ । 

বিজন । মহাঁপাঁজ কাশ্মীরের সঙ্গে মন্ধি ক'র্বেন। 

জয়ন্ত | সন্ধি করবেন! কি ভাবে? 

বিজয় । গৌনড কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক”রুবে__ 
ভূপাল। আর গৌড়েশ্বর কাশ্দীরে গিয়ে সম্রাটের বিওয়স্তস্তকে 

আভূমি অবনত হ'য়ে অভিবাদন কগ্র্বে ! 

জয়ন্ত । খুল্লতাত, অন্ত কাঁ”র দুখে এ কথা শুনলে আমি পরিহাস 
ব্যতীত অন্ধ কিছু মনে কর্তেম না 

ভূপাল। পরিহান আজ পত্যে পরিণত হঃয়েছে। তোমাকে 

নির্বাসিত কণ্র্বার সঙ্গে সঙ্গে আমি রাজজদগড পরিচালনে অসুপযুক্ত 

বিবেচিত হয়ো । আমার হাত থেকে রাজ্যের রশ্মি স্থলিত হ,য়েছে। 

আমি আগ নাঁমে গৌড়েশ্বর--কার্যে অপরের আজ্ঞাবহ । 

জয়স্ত । এ মঞ্চি হবে না বিজয়! বুদ্ধের জন্ প্রস্তুত হও-_- 
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ভূপাল। বাঃ বাঃ সার্থক আমার শিক্ষাদান! 'আর আমার কোন 

আক্ষেপ নেই । 

বিজয় । যুদ্ধ ক'রে লাভ! এই শান্তিময় সমৃদ্ধিশালী সোনার রাজ্যে 

অকারণ আমি একট! অশান্তি কৃষ্টি ক*র্তে চাই না-একটা বিরাট 

ংসকে ডেকে 'মান্তে চাই না। মহারাজের যদি ইচ্ছা হয়, জয়ন্তকে 
নিয়ে বুদ্ধ করুন | 

জয়ন্ত। 'আর তুমি? 

বিজয় । আমি কেন, সানস্তুদের নিকটও এ যুদ্ধে কোন সাভান্য 

পাবে না। 

ছয়ন্ত । সামন্তবুন্দও সাহাব্য ক/র্ুধেন না? 

বিগয়। না- 

জয়ন্ত । কারণ! 

বিজয় । বক্তভীয় ভ তদের পেট সর্বে না । 

জয়ন্ত । 'আআচ্ছা, মামি তাঁদের নিকট যাচ্ছি । 

বিঞ্য়। বুথা চেষ্টা। 

ওয়ন্ত । দেখা বাক। প্রস্থান 

অরুণা। অআরস্ত-- ডয়ন্ব_-পথশ্রমে কা1ভর ক্ষুধাঞ্ত ভুনি। 
প্রস্থান 

বিজর । আপনার আভিপ্রায়? 

ভূপাল। কেন [চস্থা নেই বিজ্বয়। গৌড়েশ্বর মিথ্যাবাদী নয়, 
তোমার সিংহাসন 'অ|মি নি্ষণ্টক ক্র্ব। নিশ্চিন্ত হও। একটু অপেক্ষা 

কর--রঙ্জনীর 'মন্ধকাঁরকে আর একটু জমাট আর একটু গাঁড় হ'তে দেও-_- 

বিয়। 'মাঁমি কি কিছু দূর আপনার সঙ্গে আস্ব? 

ভূপানশ্ন। বলেছি ত, গোৌড়েশ্বর মিথ্যাবাদী ঘয়। আমায় সন্দেহ 
করো না-যাও আমার অশ্ব প্রস্তত কর--আমি বাচ্ছি। বিজয়ের প্রস্থান 
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আমি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর ক'রেছি--আমি কাশ্নীর-পতির নিকট মন্ধিপত্র 

পাঠিরেছি। এই আমার পুত্র ! ঈশ্বর! এমন পুত্র বেন শক্ররও ন হয়! 

প্রস্থান 

চতুর্থ দৃশ্য) 

গৌঁড়ের সীনান্ত 

কাশ্ীর-শিবির-কক্ 

ললিত।দিত্য ও জয়াগাড় 

জয়া। এইবার আদেশ দিন সম্রাট আমরা তিব্বতাভিমুখে ধাবিত 

হই। গৌড়ের জন্ত আর আমাদের কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই। 
ললিত। কেন? 

জয়া । গৌড়েশ্বর আমাদের ধশ্ঠত' স্বীকার ক'রেছেন-_ কাশ্মীরে গিয়ে 

সম্রাটের বিজয়ন্তস্তকে অভিবাদন ক"র্তে তাঁর সম্মতি জানিয়েছেন । 

ললিত। তাতে কিছু আসে যায় নাঁ-গৌড় আক্রমণ আমার 
ক'র্তেই হবে। 

জয়া। নেকি সম্রাট । পদানত--শরণাগত গৌড়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণ করা কথনই সঙ্গত নয়। 

ললিত। আমি এ সন্ধিপত্র বিশ্বাস করি না__ 

জয়া। কেন? 

ললিত। জয়স্তর গৌড় বিনা রক্তপাতে কাশ্মীরের প্রতৃত্ব শ্বীকার 
কগ্রূবে এ আঁশীর বিশ্বাস ক"র্তে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। 

এয়।। বিশ্বাস ক/র্তে প্রবৃত্তি না হ'তে পারে, কিন্তু সত্যকে সম্রাট 

অবিশ্বাস ক*রূতে পারেন না । 
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ললিত । সত্য হক, মিথ্যা! হক, --কর্ণাটেশ্বরীর অস্তিম অনুরোধ - 

গৌড় আক্রমণ আমার ক*র্তেই হবে । 

জয়া। বীরধন্্ম বিসর্জন দিয়েও! অন্তের মুখে এ কণা শুন্লে 
আপনিও তাকে কাপুরুষ বলে দ্বণা ক/র্তেন সম্রাট। 

ললিত। জক্নাপীড়ঃ তোমার ওদ্ধত্য দেখে আমি স্তভিত হ/য়েছি! 

তোমার কর্তব্য আমার আদেশের সমালোচনা করা নয়__-তোমার কর্তব্য 
তর্ক না ক'রে--প্রশ্ন না ক'রে- অবনতশিরে আমার আদেশ পালন করা, 

ভবিষ্যতের জন্ত সতর্ক হও । 

জয়া । আমার ধুইত! ক্ষমা করবেন সম্রাট! প্রভূ ভৃত্য সম্বন্ধ 

হলেও ন্নেহবশে স্বীয় উদারতা গুণে এ ভূত্যের সঙ্গে সম্রাট বন্ধুভাঁবে 

ব্যবহার করেন --সম্রাটের হিতৈষী জেনে এ ভৃত্যের প্রিয় বা অপ্রিয় 

কোঁন কথায় সম্রাট কখনও বিরক্ত হন নি-শুদ্ধ এই ভরসায়__যাক্, 
সম্রাট, আপনার আদেশ পালনের শুদ্ধ একটা যন্ত্র-বিশেষে পরিণত হবার 

পূর্ববে এ ভূত্যের এই অসংঘত রসনা সম্রাট সমীপে আর একটামাত্র 
প্রার্থনা জানিয়ে নীরব হবে। সম্রাট, কর্ণট আর গৌড় নিয়ে বিনা 
কারণে আমর! বহু সময়ের অপব্যবহার করেছি । আপনার মুখেই 

শুনেছি যে জীবন সীমাবদ্ধ কার্য অনস্ত-_-অনীম। বদি এখনও পৃথিবী 

জয়ের বাসনা বিন্দুমীত্রও আপনার হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে তবে এই তুচ্ছ 
গৌড় নিয়ে আর বৃথ! কাঁলক্ষেপ করবেন না। শরণাগত গৌড়কে রক্ষা 
ব! কর্ণাটেশ্বরীর অভিলাষ পুরণ করা যা আপনার অভিরুচি স্বর করুন। 

আমার কাধ্য শেষ হয়েছে”১_আর এই উদ্ধত ভৃত্যের অসংবত জিহ্বা 

ভবিষ্যতে সম্রাউকে বিরক্ত কণর্বে না। 

বিপরীত দিকে উভয়ে প্রস্থানে গত ঠিক সেই নময় প্রহনীর প্রবেশ 

ললিত। কে? কিসংবাদ? 
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প্রহরী । গোড়েশ্বর শিবির-দ্বারে উপস্থিত । 
ললিত। কে? 

প্রহরী । গৌড়েশ্বর। 
ললিত। গৌঁড়েশ্বর! এই দ্বিগ্রহর রজনীতে ! '্মাশ্চ্্য 1! উত্তম, 

জয়াপীড়, সসম্মানে মহারাজকে এখানে নিয়ে এস। (প্রহরীর সহিত 

জয়াীড়ের প্রস্থান ) এই দ্বিগ্রহর রজনীতে গৌড়েশ্বর আমার শিবিরে! 
আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। (জয়াপীড়ের সহিত ভূপাঁলসেনের 
প্রবেশ ) এই যে আস্থন মহারাজ-_ 

ভূপাল । আপনিই কি দিপ্থিগয়ী বীর সম্রাট ললিতাদিত্য ? 

ললিত । মহারাজের অনুমান সত্য। এই দ্বিপ্রহর রজনীতে 

মহারাজকে একাকী আমার শিবিরে দেখে আমি.বড় কৌতুহলী হয়েছি; 
মহারাজ-_ 

ভূপাঁল। নামার পুত্র বিজয় সেন বলেছে যে, আমি সন্ধিপত্রে 

স্বাক্ষর করেছি । আমার পুত্র ত মিথ্যাবাদী নয় সম্রাট, তাই আমি 

সন্ধির স্ভ পালন কণ্র্তে এসেছি । 

ললিত । এই রাত্রে আপনার এ ক্লেশ স্বীকারের কোন প্রয়োজন 

ছিল না মহারাঁজ। 
ভূপাল। প্রয়োজন ছিল না!-খুব প্রয়োজন ছিল সম্রাট । এই 

কলঙ্কিত মুখ দিবসের শুভ্র আলোকে প্রকাশ ক'রে কি চোরের মত পালিয়ে 

আস! বায় সম্রাট,_তাই মুখ ঢাঁকৃতে রঞ্জনীর গাঢ় জমাট অন্ধকারের 

প্রয়োজন হয়েছে । জয়ন্ত সআ্রাটকে বুদ্ধদান কণর্বার জন্য সামস্তদের কাছে 

ছুটে গেল, আর 'আমি পুত্রের সিংহাঁসন রক্ষা ক'র্তে পুত্রের আদেশে 

সোনার শুঙ্খল গলায় পরে সম্রাটের পাদুকা লেহন করতে ছুটে এলাম। 

সুপ্ত গৌড়বাসী এখনও জানে না যে এই দন্ু তাদের কি অমূলা রত 
অপহরণ ক'রে পালিয়ে এসেছে । কাল প্রত্যুষে জেগে উঠে দর্পণে যখন 
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তারা তাদের কালিমাবৃত ব্দনখানি দেখবে তখন তাঁরা সহর্ষে আমায় 

ধন্যবাদ দেবে ! দেবে না? আমি যে তাদের রাজ! ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ 

ললিত । বুঝেছি মহারাজ, আমিও এ ঠিক বিশ্বাস ক'র্তে পারিনি । 
এই নিন আপনার সন্ষিপত্র আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি_যান--যুদ্ধের জন্য 

প্রস্তত হন গে” । 

ভূপাল। যুদ্ধ ক*র্ব! আপনি বল্ছেন কি সম্রাট । যুদ্ধ ক'রে যদি 
রাজ্য হারাই, আমার সর্বগুণাঁলঙ্কৃত পুত্র কোথায় রাজত্ব করবে! যুদ্ধে 

রাজ্যটী বদি ছারখার হয়ে যাঁয় কোথা থেকে আন্বে সম্রাট আমার 

গুণনিধির বিলাসের উপাদান! গড়ের স্বাধীনতা বাচ্ছে ঃ তা যাবেই ত! 
যৌবনকে যে বেঁধে রাখতে পারে না-_বার্ধক্য বার দেহের উপর তার 

শুভ্র পতাক! তুল্তে সাহস পায় তরবারিখান! যার হাতে কেঁপে যায়-_ 

এমন অপদার্থকে গৌড় ধখন তার সিংহাসনে স্থান দিয়েছে তখন তার 

স্বাধীনতা বাবে না। বাবেই ত! সম্রাট আমার যেন নিশ্বাস আটকে 

আস্ছে-_এ শৃঙ্খলের ভারে আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছে। পুত্র 

ভূললেও মৃত্যু আমায় ভুলবে না । বেঁচে থাকৃতে থাকৃতে আমার যা কর্তব্য 

আছে তা আমার দ্বারা লম্পন্ন করিয়ে নিন, আমায় সত্বর কাশ্মীর পাঠিয়ে 

দিন_-আপনার বিজয়ন্তস্তকে অভিধাদন ক/রে পুত্রের সিংহাসন নিরাপদ 

করতে পারলেই আমি একটা বুকভাজ। মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি। 
পুত্রের সিংহাসন নিরাপদ না করে ত আমার মরবারও অধিকার নেই। 

ললিত । মহারাজ আপনার কথা শুনে যে আমি অশ্রু সংবরণ 

ক”র্তে পারছি না । 

ভূপাল। এ্র্যা। আপনার নয়নে অশ্রু আছে? ভবে ত আপনি 

দেবতা ।_-মার এই দেখুন সম্রাট, জন্মভূমিকে বিক্রয় করতে এসেছি-- 

আমার নয়ন শুক্--একবিন্দু অশ্রু নেই--অশ্রুর রেখাটা পধ্যস্ত নেই। 

এমনি--এমনি পিশাচ আমি ! 
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ললিত। মহারাজ, আপনাকে কি বল্ব আমি নিজেই বুঝতে 

পারছি না। আপনি উত্তেজিত, আজ বিশ্রীম করুন, কাল প্রভাঁতে 

কর্তব্য স্থির ক/র্ব। 

ভূপাল। কর্তব্য আমি স্থির ক/রেই এসেছি সম্রাট--আমায় সত্তর 

কাশ্মীর পাঠিয়ে দিন__আঁপনার বিজয়ন্তস্তকে অভিবাদন না ক”রে আমার 

মুক্তি নেই। 
ললিত । বেশ” আপনি এখন বিশ্রাম করুন গে*_ প্রভাতে ঘা 

হয় কণর্ব। 

ভূপাল। না_না- সম্রাট ! আমার বিশ্রীমের কৌন প্রয়োজন নেই-_ 

ললিত। দৌোহাঁই মহারাজ--আমি শ্রান্ত__-জয়াপীড়! মহারাজের 

বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দাও-_- 

একদিকে ললিতাদিত্য ও অপরদিকে জয়াপীড় ও ভূপালসেন প্রস্থানোগ্যত 

হইলেন । দু'এক পা! অগ্রসর হইয়। ভূপাল সহস। 

ফিরিয়া দাড়াইলেন 

তৃপাল। হাতুলে গিয়েছি। বুদ্ধের পদে পদে ভ্রম-আমায় ক্ষমা! 
ক”র্বেন সম্রাট ? কাশ্মীরপতি, আমি আপনার বশ্ততা স্বীকার ক”র্ছি-_ 

কিন্ত কি ভাবে বশ্যতা স্বীকার ক*র্ব?--কোন দিন করিনি কিন! তাই 

জানা নেই। বিজয়ও শিখিয়ে দেয় নি-_-নতজীন্গ হব--না, আভৃমি 
প্রণত হব--না আপনার পাদুকাশোভিত চরণতলে মাথা খু'ড়ব--বলুন 
সম্রাট, কি ক/র্ব-_কি ক'রে বশ্যতা৷ জানাব? 

ললিত । দোহাই বৃদ্ধ_ ক্ষান্ত হন -পিতৃস্থানীয় আপনি, আর আমায় 
অপরাধী কঃর্বেন না--বিশ্রাম ক”র্বেন চলুন-_ 

ভূপালকে টানিয়! লইয়৷ ললিতাদিত্ের প্রস্থান ; 
জয়াপীড় অন্ুগমন করিল 



পঞ্চম দৃশ্য 
শিবির ললিতাদিত্যের শয়ন-কক্ষ 

ললিতাদিত্যের প্রবেশ 

ললিতাদিত্য । দিগ্বিজয়ে এই ত শাস্তি--এই ত আনন্দ। প্রতি 
পদক্ষেপে একটা হাহাকারের ঘনরোল বেজে উঠছে-_-একটা ধ্বংসের 
ছবি জেগে উঠছে । ( ধীরে ধীরে শ্যার উপর উপবেশন করিলেন )-_ 
অভাগা এই গৌভুরাজ। পরাধীনতার শৃঙ্খল ধারণ করে তাঁর বুক 
ভেঙে যাচ্ছে» অথচ বার্ধক্য তাঁকে একেবারে শক্তিশুন্ধ ক'রে দিয়েছে-_ 
ভরসা ষে পুত্র-সে পিতার মন্্বেদনার দিকে ভূলেও তাকাচ্ছে না. 
সে ব্যস্ত তার সিংহাসন নিয়ে । না, আর দিগ্থিজয়ে প্রয়োজন নেই--কি 
অধিকার আছে আমার জগতের শান্তির মন্তকে কুঠার হান্তে__কি 
অধিকার আছে আমার মানবের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতার উপর 

হস্তক্ষেপ ক'র্তে ! কালই কাশ্মীর প্রত্যাবর্তন করব । (শয্যায় যেমন 

শয়ন করিতে যাইবেন অমনি প্রাচীরের গায়ে একটা উজ্জল আলোক 
তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল )--ও কি! কিসের ও জ্যোতির্ময় উজ্জল 
'আলোকরশ্মি। ('আলোঁকটা ধীরে ধীরে রষ্রার আরুতিতে পরিণত 

হইল ) একি ! একি ! কেনকে তুমি! কে তুমি! (শয্যা হইতে 

লম্ফষ দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন ) এ বে--এ ষে পরিচিত-_-পরিচিত 

মুখণ্রী।! র--র--রট্া রষ্রা-রাণী রট্রা--আমার আদরিণী রট্রা--ভু 
_তুমি এখানে! এ কি-_-আমি কি স্বপ্ন দেখছি--না_নাঁ_এই ত আমি 

জাগ্রত, দীড়িয়ে কথা ব'লছি,-আর এ ত আমার সম্মুখে দাড়িয়ে রষ্টা ! 

রষ্টা-_রষ্টরা'*'মরণের কোলে ঘুমিয়েছিলে তুমিঃ বল-_বল+ কোথা হ'তে 
কেমন ক/রে মৃত্যুর কবল থেকে পালিয়ে এসেছ ? কোন্ প্রয়োজনে কোন্ 
আকর্ষণে আবার--আবার তুমি স্বর্গ থেকে মন্ত্রে ছুটে এসেছ ?--বল? বল 



ললতাদিত্য ৮৪ 

কোন্ অপূর্ণ বাদনার-কোন্ মন্প্ত আকাজ্ষার তীব্র তাড়না তোমার 
আত্মাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে__পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে উন্ধাবেগে 

চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? বদি এসেছ-_-বদি দয়া ক'রে দেখা দিয়েছ, বল 

বল রট্রা, আমি প্রাণ দিয়েও তোমার আত্মাকে শান্তি দেব, তৃপ্তি দেব । 

(রষ্টার প্রতিকৃতির বুকের উপর ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া 
“প্রতিশোধ” কথাটি ফুটিয়া উঠিল) এয! প্রতিশোধ-_ প্রতিশোধ ! 

হা--হু+য়েছে, স্মরণ হ»য়েছে--সেই রণস্থল পারের নীচে অগণ্য শবরাশি, 

সন্মুথে তোমার শোণিত-ননাত পবিত্র দেহঃ বাতাসে শরণের পদ্ধিণ শিশ্বাণ 

--উপরে স্তব্ধ বিরাট আকাশ--প্রকৃতির নৈশ নীরবতা ভঙ্গ ক"রে বজ্ন্বরে 

আনার মেই প্রতিজ্ঞা-হয়েছে ঠিক স্মরণ হয়েছে _গৌড়ের উপর 

প্রতিশোধ নেব--কঠোর প্রতিশোধ নেব--গৌড়কে ধ্বংস কণ্র্ব_ চূর্ণ 

করব (নেপথ্যে পদশব্ব) জয়াপীড_-জয়াপীড়--তর্ক কর না--প্রশ্ন 

ক"র নাঃ গৌড়েশ্বরকে হত্যা কর, (নেপথ্যে জরাপীড় | প্হত্যা। কর্ ?”) 

হা, এই মুহূর্তে গৌড়েশ্বরকে হত্যা কর-_গৌড়রাগ্য ধ্বংস কর -__মগ্নিতে 
ভস্ম কর--আমার আদেশ-কঠোর আদেশ-( নেপথ্যে অয়াপী | 

“উত্তম |” ) ( লহ্সা রষ্টার প্রতিকৃতি প্র।টাণ্রর সহিত মিলাইয়া গেল ) বট! 

--রট্রা-একি! কোথাও কিছু নেই-কোথায় সে উজ্জল আলোক- 

রশ্মি 1_-এই বে মুহুর্ত পূর্বের সে দাঁড়িয়েছিল আমাগ সন্মুখে-কোথাঁয় 
লুকাল--কোথায়--পালাণ সে- নাঃ এ ম্বপ্র-অথবা জাগ্রত ওন্ছ্রায় উত্তপ্ত 

মন্তিক্ষের তীব্র উত্তেজন1-_( মাথাটা ছু+ হাতে চাঁপিয়া ধরিলেন ) ৪:-- 

না, এই রট্টার স্থৃতি আনায় উন্মাদ ক"র্ুবে-এখনহ এ দেশ থেকে 

পালিয়ে যাব--নইলে নিস্তার নেই-_-জয়াপীড়--জন্াঁপীড়-_ 

গোঁড়েখরের রন্তাপ্জ চিন মু লইয়! জয়াপীড়ের প্রবেশ 

কে--কে-জয়ীপীড়-জঘীপীড়! এখনই শিবির_এ কি-এ কি! 
ছুই হাতে চক্ষু ঢাকিলেন 



৮৫ ৃ তৃতীয় অস্ক 

জয়া । জমাট, হত্যা ক'রেছি--গোৌড়েশ্বরকে ভত্যা করেছি-__ 

ললিত । এয 

জম্না । তর্ক না ক'রে, প্রশ্ন না করে আপনার প্রথম আদেশ পালন 

করেছি সআাঁট, এই দেখুন গোঁড়েশ্বরকে ভুত্যা ক'রেছি__ 
ললিত । ভতা। করেছ 11 "আমার আদেশে 1! 

জম্বা। হা সম্রাট, "আপনারই আদেশে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরকে হত্যা 

করেছি । আপনার শরণাগত আশ্রিত অতিথি_-মাপনার শিবিরে-- 

আপনার শন্যায় আপনার আশ্বাসে নিশ্চিন্ত ভঃয়ে বড় সুখে দ্বুমিয়েছিল 
_মার 'আঁনি। সম্রাট "আপনার আদেশে আখি সেই নিদ্রিত বুদ্ধের 

শিবচ্ছেদ করেছি-রক্তের সমুদ্র ঢেউ তুলে ছু'বাহু বাড়িয়ে আমার 

পেছনে ছুটে এল. আপনার দ্বিতীয় মাদেশ পালনের জন্য আমি তা”কে 

উপেক্ষা করে চলে এলাম । বলুন সম্রাট, কি ভাবে আপনার দ্বিতীয় 

'আদেশ পালন ক্র্বব_-কি ভাবে গৌড় ধ্বংস ক্র্বব-কিসে আপনার 

তৃপ্তি ভবে-কত বড় নুশংসতার মাপনার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ মাত্রায় পালিত 
হবে--বলুন সম্রাট, নত্বর বলুন-_ 

ললিত । জগ্াপীড়-_-জয়াপীড _এঁ দেখ, এ দেখ, কাশ্মীরের বিজয়- 

স্তন্ত খণ্ড ৭ণ্ড *য়ে মাটিতে লুটিয়ে প্ডভে | 

বু(পিতে কাপিতে বসিয়া পড়িলেন 



চ্ঘ অস্ত 
প্রথম দৃশ্য 

সুসজ্জিত গৌড়ের রাজসভ| ।--শুস্ত "সিংহাসন ; তদুপরি রাজ-মুকুট স্থাপিত 3 
সামস্তগণ, সন্ভাসদগ্রণ, বিজয়, পিয়ারীলাল ও অন্যান্য সকলে যথাযোগ্য. 

স্থানে দণ্ডায়মান 

বন্দী ও বন্দিনীগণের গীত 

জয় জয় নব ভূপতি 

জয় বীর ধীর বিজয় মহামতি ॥ 

হোক তব জয়-গৌরবে গৌড় ধন্য 
তব যশঃ-সৌরভে ভারত পূর্ণ, 

ধরণী গরবিনী ধার না পুণ্য-_ 

অক্ষয় ক্লোক তব মহান্ কীঞ্জি ॥ 

গীত সমাপ্ত হইল--বিজয় ধীরে ধীরে উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন-_ 

“শ্রদ্ধেয় সামন্ত ও সভাসদবর্গ, আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে-_ 

কণশ্নীরপতির নৃশংসতায় ভগবান রামচন্দ্রের স্তায় সর্বগুণালক্কত আপ- 

নাদের মহারাজ-- আমার দেবচরিত্র পুজ্যপাদ পিতৃদেব--আর ইহজগতে 

নেই। তীর পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করে তীর অভাব বিদুরিত ক/র্তে 
পারে এরূপ ধোগ্য পাত্র বর্তমীনে গৌড়ে কেন, সমগ্র ভারতেও বিরল। 

আমায় আপনার! আশীর্বাদ ক*র্বেন, যেন এ মহিমময় সিংহাসনে উপবেশন 

ক'রে সত্যের প্রতি অচল! দৃষ্টি রেখে আমি রাজদণ্ড পরিচালনা ক'র্তে 
পারি-_-আমার পরলোকগত পিতৃদেবের প্রজীরগ্জনের আদর্শ সম্মুথে রেখে 

আমি রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষা! ক'র্তে পারি । 



৮৭ চতুর্থ অস্ক 

সকলে। সাধু, সাধু সাধু। 

১ম সামন্ত। কুমারঃ আপনার বিনয়নত্র আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করে 

আমাদের ,শৌকসন্তপ্ত চিত্ত প্রশমিত হ'ল । আপনিই এখন গৌড়ের 

একমাত্র ভরসা__গৌড় আজ আপনার হাতে তাঁর শাসনদণ্ড তুলে দিয়ে 

নিশ্চিন্ত হ'ল। আপনি আপনার প্রাতংম্মরণীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অঙসরণ 

ক'রে আমাদের পাপন করুন, এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা! 
বিজয়। ( ন্বগত ) বড় আশ! ছিল মায়ের, বে তিনি জয়ন্তকে এই 

গৌড়-সিংহাঁসনে বসাবেন । হাঃ হাঃ হাঃ হ?ঃ-_ 

সকলে। জয় গৌড়ের জয়--জয় মহারাজ বিজয় সেনের জয়-_ 

বিজয় সিংহাসনের দিকে অগ্রমর হইতে লাগিলেন । সিংহাসনে 

উপবিষ্ট হইবেন ঠিক সেই সময় রাণী অরুণার প্রবেশ 

অরুণা। একি সাঁমন্তবর্গ! কিসের এ উৎসব-আয়োজন-_কেন এ 

গগনভেদী জয়ধ্বনি? গৌড় কি কাশ্মীরের বিজয়ন্তস্ত চর্ণ ক'রে তার 

নৃূপতির বীভৎস হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে__গৌড় কি কাশ্মীরের তগ্ড- 
রক্তে তার পরলোকগত অধীশ্বরের অতৃপ্ত আত্মার তর্পণ ক'রেছে-_তাঁই 

কি আজ এই উৎসব সঙ্জা--তাই কি আজ এ আনন্দ -কোলাহল ? কেন 

তোমরা অপরাধীর ন্যায় নতদৃষ্টিতে নীরব রইলে--উত্তর দাও,_কোন্ 

মায়ের ত্ুসস্তান- গৌড়ের কোন্ বীরধর্্ী কাশ্মীরের দর্প চূর্ণ ক'রেছে-_ 
কা”র জয়ধ্বনিতে তোমর। আকাশ বাতাস প্রকম্পিত কঃর্ছ? 

১ম সামন্ত । মহাঁরাঁণী, আজ কুমারের রাঁজ্্যাভিষেক-- 

অরুণা । রাজ্যাঁভিষেক ! কুমারের রাঁজ্যবাভিষেক |! কি বল্ছ বৃদ্ধ! 

কাকে তোমরা আমার স্বামীর পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসাতে যাচ্ছ! সে 

কি আমার স্বামীর নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে--সে কি কাশ্মীরের 

মুকুট পদদলিত ক'রে গৌড়ের হৃতসম্মীন পুনরুন্ধার করেছে !-_উত্তর 



ললিতা দিত্য ৮৮ 

দাও বৃদ্ধ সামস্ত+ কোন্ সদগুণের পরিচয় পেয়ে-_-কোন্ যোগ্যতার আভাস 
দেখে_কোন বীরকাধ্যযে মুগ্ধ হয়ে তার হাতে তোমরা তোমাদের রাজদণ্ড 
তুলে দিচ্ছ-_তাঁর মাথায় মুকুট পরাচ্ছ? . 

বিজয়। এর উত্তর আমি দিচ্ছি মহারাণী,আমি ভূতপূর্বব 
গৌড়েশ্বরের পুত্র এই অধিকারে আমি এ সিংহাঁসনে উপবেশন ক”র্ছি। 

অরুণা। ভূতপূর্বর গৌড়েশ্বরের পুত্র তুমি! তাই বুঝি তাঁর মৃত্যু- 
সংবাদ কর্ণে প্রবেশ কর! মাত্র, মুক্তির নিশ্বাস ফেলে তার পরিত্যক্ত 

সিংহাসনে ব+ন্বার জন্য উৎসব আয়োজনে মত্ত হয়েছ, আর ওদিকে শত্রুর 
কবলিত তোমার পিতার শবদেহ কোন্ মলিন-অন্ধকাঁর পচা-ছুর্গন্ধ-গর্চে 
নিক্ষিপ্ত হয়ে পচে-গলে শৃগাল শকুনির উদর পুরণ করছে! তুমি তার 
পুত্র ! যে নৃশংস হত্যার কথা শুনে তুষাঁরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে--শৃগালও 
ফিরে রুখে দীড়ায়-_তুমি যদি তীর পুত্র হ'তে, তবে তুমি সে হত্যাঁকাহিনী 
অবশ অলস উদাস ভাবে শ্রবণ ক'রে অভিষিক্ত হ'তে ছুটে 'আস্তেন। ; 
তুমি ছুটে যেতে একটা জালা ময় সর্ধববিধবংসী উত্তেজনার উন্মাদনায় অনি 
হস্তে কাশ্মীরের দিকে প্রতিশোধ নিতে-__তুমি ছুটে যেতে শাণিত কুপাণ 
করে আরক্ত-নয়নে ললিতাদিত্যের বক্ষরক্তের সন্ধানে তোমার পিতার 
তর্পণের জন্ঠ-_তুমি ছুটে যেতে সর্বকাঁধ্য পরিত্যাগ করে বিলাস বাঁসন। 
পরিহার ক'রে তোমার পিতার পবিত্র দেহ রাক্ষদের কবল থেকে 
ছিনিয়ে এনে তাঁর রাজোচিত সৎকার ক/র্তে__তূমি ভার পুত্র! 
না, তুমি তার কেউ নও-_তুমি এ বংশের কেউ নও-_তুমি গৌড়ের 
কেউ নও-- 

বিজয়। সামস্তগণ সভাসদ্গণঃ আমরা কি এখানে এই প্রলাপ 
শুনতে এসেছি ? 

অরুণ । না, তা আস্বে কেন! তুমি এসেছ এখানে অভিষিক্ত 
হ'তে তুমি এসেছ এখানে মাথায় মুকুট পরতে--না1? নিললজ্জ কাপুরুষ ! 
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কার সিংহাসনে বস্তে যাচ্ছি, কার মুকুট পরতে এসেছিস! নেমে আয় 

নেমে আয় অধম! সামস্তগণ, সভাসদ্গণ, এখনই এ উৎসবসজ্জা গৌড়ের 

মঙ্গ থেকে মুছে ফেলে দাও । স্বামীহীন হতশ্রী সে, তার অঙ্গে-_ 

বিধবার 'ঙ্গে উৎসব-সজ্জা শোভা পায় না; শোকবেশই বিধবার 

বোগ্য আভরণ। 

বিজয়। আর কিছু তোমার বলবার আছে? 

অরুণ । তোমাকে ? কিছু না । সামস্তগণ, সভাসদ্গণ, আমি জান্তে 

এসেছিঃ তোমরা তোমাদের রাজহত্যাঁর প্রতিশোধ নেবার কি ব্যবস্থা 

ক"রেছ--কাশ্ীরের বিজয়ন্তস্ত ধূলিস্যাঁৎ কণ্র্বার কি আয়োজন করেছ? 

১মসানন্ত। নেকি সম্ভব হবেমা? 

মরুণ। তার অর্থ? 

১ম সামন্ত । সম্রাট ললিতাদিত্য মহা পরাক্রান্ত দুর্ধর্য বীর-_ 

অরুণ । আর গৌড় কি বীরশুন্ত-_-গৌঁড় কি শুগালের আবাসভূমি_- 
গৌড়ের মায়ের কি তাদের পুত্রদের বুকের রক্ত পান করায় নি__তাঁদের 
জল খাইয়ে মানুষ করেছে! আমি জান্তে চাই--মায়ের স্থসন্তান এমন 

সাহসী গৌড়বাসী কেউ আছে কি না যে তার জন্মভূমির কলঙ্কমোচন 
ক”রতে পারে--আমি বুঝতে চাই, মন্ত্রধারী বীরধন্্মী এমন পুরুষ কেউ 

'আছে কি না যে সম্রাট ললিতাদিত্যের বিয়স্তস্তকে চূর্ণ করে গৌড়ের 

শ্নানমুখ উজ্জল কপ্রতে পারে? যদি কেউ থাক, অগ্রসর হও। কই, 
কেউ এগুলেন! !-_একদল মেষশাবকের মত নীরবে সব মাথা হেট করে 

বসে রইলে ! বীরত্বাভিমানে কারো কৌববন্ধ তরবারি ঝন্ ঝন্ ক'রে কেঁপে 
উঠল না_কারেো! কণ্ঠ কণুনাদে গর্জে উঠলন! ! ধিক! ধিক তোমাদের ! 

তা হ'লে শুগালের দল, স্থির হয়ে শোন, কাপুরুষ পুরুষে যা করতে সাহসী 

হ*লনা-_গোৌড়ের রমণী আজ তাই ক'র্বে_আমি চূর্ণ কণর্ব প্ কাশ্মীরের 
বিজয়ন্তস্ত ৷ 
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জযরস্তর গুবেশ 

জয়ন্ত। পুত্র জীবিত থাকৃতে জননীর অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন হবেনা-_ 

আমি যাচ্ছি মা আমার সহচরদের নিয়ে কাশ্মীরের গৌরবন্তস্ত চূর্ণ করতে । 

মহিমময়ী জননী, আমায় আশীর্বাদ কর যেন তোমার স্তনদুপ্ধের মর্যাদা 

রক্ষা করতে সক্ষম হই । 

অরুণা। কে-কে--আয়ন্ত! তুমি কি গৌড়ে জন্মেছ-_গৌড়- 
জননীর স্তনছুগ্ধে তুমি কি বদ্ধিত হয়েছ! তবে কি এখনও গৌড়ের আশা 
আছে! যাঁও পুত্র _গোৌড়ের মুখ রক্ষা কর--গৌড়ের নাম ইতিহাসের 

বুকে অমর কর-_-আমি সর্বাস্তকরণে আশীর্বাদ করি--তোমার উদ্যম সফল 

হ'কৃ-_-সার্থক হক 

প্রণাম করিয়! জয়ন্ত প্রস্থানোদ্ভত ও ফিরিয়া 

জয়ন্ত 1 মা,থুল্পতাতের দেহ আন্তে আমি সম্রাট-শিবিরে গিয়েছিলেম__ 
অরুণ । গিয়েছিলে !--তার পর ? 

জয়ন্ত। আমার বাবার বনুপূর্ধ্বে সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত থেকে সে 
পবিত্র দেছের রাজোঁচিত সৎকার ক”রিয়েছেন। 

অরুণা। ললিতাদিত্য !__ এটুকু মহত্বও কি তোমার আছে । জয়ন্ত 
- পুত্র তুমি দীর্ঘজীব হও-_ জয়স্তর পুনরায় প্রণামাস্তর প্রস্থান 

শোন সামস্তগণ, শোন সভাসদ্গণ যতর্দিন না কাশ্মীরের বিজয়ন্তস্ত 

চূর্ণ করে জয়ন্ত না ফিরে আসে; ততদিন এ সিংহাসনে এমনি শুন্ত থাকবে 

--ততদ্দিন এ মুকুট আমার কক্ষে আবদ্ধ থাকবে-_. 
মুকুট লইয়! দৃঢ় পদক্ষেপে প্রস্থান 

বিজয় । সভাসদগণ সামস্তগণ- দেখছেন না_মাতার মস্তি শোকে 

বিরুত-_সত্বর মুকুট ছিনিয়ে আঙ্ুন--কি সব চুপ ক'রে রইলেন যে ?-- 
১ম সীমন্ত। ক্ষমা ক'র্বেন কুমার, মহারাণীর কার্যে প্রতিবাদ 

ক"র্তে আমরা অক্ষম । 
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বিঞ্জয়। অক্ষম! অপদার্থের দল।-_ উত্তম, আমি নিয়ে আস্ছি-- 

১ম সামন্ত । স্মরণ রাখবেন কুমার, যে মহারাণী আমাদের জননী । 

বিজয় । হ':-_ আচ্ছা, এস পিয়ারীলাল। 

পিয়রালালকে লইয়া বিজয়ের প্রস্থান 

দ্বিতীয় দৃশ্য 

কাশ্মীর প্রত্যবাগমনপথ-্ললিতাদিত্যের শিবির-কক্ষ 

চিন্তম্গ্র ললিতাদিত্যের প্রবেশ 

ললিত । পৃথিবী জয়ের সঙ্কল্প নিয়ে মনোমত বাহিনী সাজিয়ে বীর- 

দর্পে বে দিন কাশ্মীর থেকে বের হ,য়েছিলেম, স্বপ্রেও কি সেদিন ভেবে- 

ছিলেম ঘে কাশ্মীরের উন্নতশির হেট করিয়ে, চির-অন্গৃতপ্ত 'অপরাধীর মত 

আবার আমায় কাশ্মীরে ফিরতে হবে । হত্যার গাঢ় তপ্ত রুধিরে হস্ত 

রঞ্জিত প্রতারণার নীচতায় হৃদয় সম্কৃচিত-_-অন্ুৃতপ্ত-_-ভগ্নোছ্চম আঁমি, 

সব উচ্চাশ। গৌড়ের সীমান্তে বিসর্জন দিয়ে শত বৃশ্চিকের দংশনজাল! বুকে 

ক'রে মা কাশ্মীবে ফিরছি । ওঃ-_কি পরিবন্ধন ! কে?? 

প্রহরীর প্রবেশ 

গ্রহরী। একজন গৌড়বাঁসী সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থ__ 

লপিত। গৌড়বাসী! কে, জয়ন্ত? 

প্রহরী । না মত্ত্রাট। 

ললিত ॥ তবে ? উত্তম--মাসতে বল । ( প্রহরী প্রহ্থানোগ্যত ) সশস্ত্র? 

প্রহরী । না সম্রাট। 

ললিত। তবে? যাঁও আসতে বল। (প্রহরীর প্রস্থান ) গৌড়ে কি 

একজনও মানুষ নেই ! ব্যাকুল আগ্রহে 'মামি তাদের প্রতীক্ষা ক'রৃছি-_- 
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আর একট। লোক দ্টে এল না প্রতিশোধ নিতে! অথচ আমি তাঁদের 

উপর কত বড় অত্যাচার ক'রেছি-তাদের নিকট মামি কত বড় অপরাপ 

করেছি! শ্রদ্ধ ললিতাঁদিত্যের নাম শুনে গৃহকোণে বসে তারা কাপছে! 

অপদার্থ ভীরুর দল! যদি তারানা, হবার নয়। 

পিয়ারীলালের প্রবেশ 

কে তুমি? 

পযারী। মীজ্ঞে আনি পিয়ারীলাল-_ 

ললিত । পিয়ারীলাঁল ! 

পিয়ারী। আজ্ঞে ইা__পিয়ারীলাল__ 
ললিত । কোথা থেকে আসছ ? 

পিরারী। গৌড় থেকে__ 
ললিত । প্রয়োজন ? 

পিয়ারী। সম্রাট, জয়ন্ত আপনার বিছ্ররস্তস্ত চুর্ণ ক/র্তে কাশ্মীর 
বাত্রা করেছে 

ললিত । একি ত্য? 

পিয়ারী। হা সম্রাট । সপ্তাহ পূর্ব্বে সে রওনা হয়েছে । সম্রাটের 
শিবির খুজে বের করতে আমার বিলম্ব হ'য়েছে-__ 

ললিত । জয়স্ত--জয়ন্ত তুমি কি দেবতা! আমার দিবারাত্রের 

কাতর প্রার্থন। কি তোমার কর্ণে পৌছেছে-_ 
পিয়ারী। (শ্বগত ) নিশ্চয় বাঁতিকগ্রন্ত_ 

ললিত । বন্ধু, যে স্থমংবাদ দিয়েছ তুমি-কি দিয়ে তোমায় 

পুরস্কৃত ক'র্ব ! বুকের উপর যে পাধাঁণখানা চেপে 'আমার শ্বামরোধ 

ক"র্ছিল- তুমি আজ তা সরিয়ে দিয়েছ_-নেবে তুমি কাশ্মীরের সিংহাসন ? 
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পিয়ারী। (স্বগত ) পাগল নাঁকি ! 

ললিত। নীরব রইলে! অভিশপ্ত হত্যারাগরঞ্জিত ব'লে গ্রহণ 

ক'র্তে তুমি দ্বিধা ক/র্ছ ! কিন্তু আমি যে এই অন্ুতাপের-_ 

পিয়ারী । সম্রাট, সত্বর না গেলে আপনার বিজয়-স্তস্ত চূর্ণ হবে। 

ললিত। এ্্যা! 

পিয়ারী। (স্বগত ) কালা নাকি! (প্রকাঁশ্ে) সত্বর না গেলে 

আঁপনার বিজয় স্তম্ভ চূর্ণ ছবে__ 

ললিত। কে তুমি? 

পিয়ারী। (ব্বগত ) স্বতিশক্তিটা একেবারেই হারিয়েছে দেখছি । 

( প্রকাশ্টে ) আজ্ঞে আশি পিয়ারীলাল-- 

ললত। শক্র না নুহ? ? 

পিরারী। আজ্ঞে তাব্দোর--আনার বিগয় সেন পাঠিয়েছেন । 
ললিত। হু'ঃ তাপ্পর? 

পিয়ারী। আনব শশ্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছি-_কেবণ প্র 

গোরার জয়ন্ত্টা মানতে পাপা নয়। এত বড় স্পর্ধা ভার বে সে সম্রাটের 

বিয়স্তস্ত ভাঙ্গতে চাঁয়-_ 

লণিত। আর তোমার প্রস্থ বিএ সেম বুঝি তোঁগাকে পাঠিনেছেন 
বাদ দিয়ে আমাকে মতর্ক করতে না? 

পিয়রী। আজ্জে হ-আমরা বে ক্াবেদ।৭--এ সংবাদ সম্রাটকে 

না জানিয়ে আমরা কি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পাঁরি- 

ললিত। কে আছিস? (প্রবীর প্রবেশ) একে বন্দী কর- 

পিয়ারা। আজ্ঞে মামি ত পিয়াপীল|ল-- 

ললিত | ত1 আণি জানি 

পিয়ারী । সম্রাটের ত।পেদীর__ 

লপিত। এর ক্রিহব। কর্তন কর । মচ্ছা নাঃ একটু অপেক্ষা কর-- 
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আপাততঃ একে নজরবন্দী রাখ--( শ্বগত ) জয়গীড়কে বিশ্বাস নেই-_ 

এখন আর কাশ্মীরে যাওয়া কর্তব্য নয়--তিব্বত আক্রমণ ক'র্ব। 

পিয়ারী। প্রহরী বাঁবা-_ 

প্রহরী । কিদাছু! 

পিয়ারী। আমার জিভখান! এবারের মত রেখে দাও না 

প্রহরী । তা যে হয় না সোনা-সম্াটের আদেশ কি না 

পিয়ারী। জিভ যে আমার মোটে একখানা 
প্রহরী । বর্ষা পেলে পাশ দিয়ে গঞ্জিয়ে উঠবে "নার দুস্চারপানাঃ 

তার জন্য তুমি কিছু ভেব না-_ 

পিরারী। ভাবব না? 

প্রহরী । কিছু না 

জয়াপীডের প্রবেশ 

জয়া। কে এ? 

প্রভরী । সম্রাটের আদেশে নজরবন্দী-_ 

জয়া। কারণ? 

পিয়ারী। আজ্ঞে, আপনাদের স্পকার করতে এসে আমার 

প্রিভখানা বায 

জয়া। কি রকম? 

পিয়ারী। আমর! সম্রাটের তাবেদার-__ 

জয়া । তারপর? 

পিয়ারী। জয়ন্ত সম্রাটের বিজয়ন্তস্ত চূর্ণ করতে কাশ্মীর যাত্রা 

ক'রেছে-_ 

য়া। কি! কাশ্মীরের বিশয়স্তস্ত চূর্ণ ক*র্বে ! 

পিরারী । আজ্ঞে ইী--এই সংবাদ দিয়েই আমার জিভথাঁন! যাচ্ছে। 
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ললিতাদিত্যের প্রবেশ 

ললিত। যা আশঙ্কা ক'রেছিলেমকেন পাপিষ্ঠের জিহ্বা কর্তন 

ক'রতে আদেশ দিয়ে আবার তা প্রত্যাহার করেছি ! বিষধর প্রাণভয়ে 

বিষ উদগীরণ ক'রেছে। (প্রকাশ্তে ) এই যে জয়াপীড়, জয়াপীড় আমি 
মতের পরিবর্তন করেছি--“তিব্বতীক্রমণের সঙ্কল্ল ক'রে আমি ছাউনি তুলতে 

মাদেশ দিয়েছি__তুমি প্রস্তত হও গে 

জয়া । শুনেছেন সম্রাট? 

ললিত । কি ক্য়াপীড় ? 

জয়া । জয়ন্ত বিজয়ন্তস্ত চূর্ণ কণর্তে কাশ্মীর যাত্রা করেছে 

ললিত । কে বলে? 

জয়া। এই-- 

ললিত। ও একট! উন্মাদ। তুমি প্রস্তত হওগে” জয়াপীড-_ 
জয়া । সম্রাট, গৌড়ের উপর আমর! যে অত্যাচার ক'রেছি তাতে এটা 

অস্বাভাবিক নয় । যাই তক, সর্বাগ্রে আমাদের কাশ্মীর যাওয়াই কর্তব্য । 

লগিত। আমি তিব্বত আক্রমণ ক”র্তে কতসঙ্কল্প-_ 

জয়া। বেশ, আপনি তিব্বত 'মক্রমণ করুন--আমি কাশ্মীর যাই । 

ললিত। ( শুষকণ্ে) নাঁ_না__-তা হবে না- তোমায় তিব্বত 

যেতে হবে-_ 

জয়া। কেন সম্রাট? 

ললিত । প্রয়োজন আছে । 

জয়া। কি প্রয়োঙ্গন আমি শুন্তে পারি না? 

ললিত । নাঁ_ 

জয়া । সআট আপনার আচরণে আমার সন্দে ক্রমেই বাড়ছে । 

মাপনার চোখে মুখে একটা চাঁঞ্চল্যের চিহ্ন ফুটে বেরুচ্ছে প্রাণপণ 

চেষ্টাতেও আপনি তা ঢেকে রাখতে পারছেন না. 
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ললিত । যাঁও জয়াগীড়, তিব্বত ধাত্রার জন্য প্রস্তত হওগে” | 
জয়া। সম্রাট, আপনার আদেশে এই হাতে ঘাতকের খড়ীও ধারণ 

করেছি কিন্ত আজ আমি আপনার আঁদেশ পালনে অক্ষম । আমি যেন 

কাশ্মীরের করুণ আহ্বান শুন্তে পাচ্ছি। সম্রাট- সম্রাট--আমার খুব 

আশঙ্কা হচ্ছে যে এ ব্যক্তি উন্মাদ নয়--এর সংবাদ সত্য । চলুন সম্রাট, 

কাশ্মীরে ফিরে চলুন-_ 

ললিত। জয়াঁপীড়, তিব্বত যাত্রীর জগ্ঠ প্রস্তত হও গে”"_ 

ভয়া। তবে আপনি কাশ্মীরে যাবেন না? 

ললিভ। ন1। 

জয়া। বেশ। সম্রাট, আমায় বিদায় দিন। 

ললিত । জন্নাপীড়ঃ এই শেষবার বল্ছি_শ্িব্বত যাত্রার জন্ত 

প্রস্ত ত হও-_ 

জয়া । আমি প্রীণান্তেও তিব্বতে বাব না 

ললিত। কে আছিস? জয়াপীড়কে বন্দী কর-_ 

জয়া । সম্রাট! কি আপনার উদ্দেশ্ট ? 

ললিত । না_নাতুমি কাশ্মীরে যেতে পাবে না তোমায় 

তিব্বত বেতে হবে 

জয়া। এইবার বুঝেছি সম্রাট--কিন্তু তা হবে না--কখনই না। 

কাশ্মীরের বিজয়ন্তস্ত আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়--এঁ বিজয়ন্তন্ত 

রচনা করতে এ হৃদয়ের শোণিতও অজশ্রধারে উৎসষ্ট হ,য়েছে-_-এ 

বিজয়ন্তস্তের পাঁদগীঠ প্রতিষ্ঠা করতে সহশ্স সহস্র কাশ্শীরবীর অকাতরে 

গ্রাণ দিয়েছে-_ কোন অধিকার নেই আপনার ত৷ নিয়ে ইচ্ছামত খেলা 

ক'র্বার। আমি চল্লেম সম্রাট, কাশ্মীরের গৌরব রক্ষা কর্তে-_ 
ইচ্ছা হয় আপনি কাশ্ীরকে ধ্বংস কণর্তে জয়ন্তের সঙ্গে মিলিত হ*ন গে+__ 

বেগে প্রস্থান 
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ললিত। .কে আছ? বন্দি কর-_জয়াপীড়কে বন্দী কর--হা, এই 
মুহূর্তে দুরাত্মার শিরচ্ছেদ কর-_নিয়ে যাও-- 

পিয়ারী। ( ছুটিয়া ললিতাদিত্যের পায়ের উপর পড়িয়৷ ) দোহাই 
বাবা--আমি তাঁবেদার-_ 

ললিত । যাঁও-_নিয়ে বাও-_ 

প্রহরী পিয়ারীলালকে টানিয়। লইয়া গেল ও বিপরীত 

দিক হইতে অন্ত প্রহরীর প্রবেশ 

প্রহরী । সম্রাট-_ 

ললিত। কে? জয়াপীড় কোথায়? 
প্রহরী। তিনি সুসজ্জিত অশ্বীরোহণে উদ্কাবেগে কোথায় ছুটে 

চলে গেলেন-_ 

ললিত । এ'যা-_-অপদার্থ» কেন তাকে বন্দী করিস্নি-- 

প্রহরী । চোখের পলকে তিনি একলম্ফে 'অশ্বারোহণ ক'রে ধাবিত 

হয়েছেন _ তার অশ্ব বে সর্বদাই সজ্জিত থাকে সম্রাট-_ 

ললিত । আমার অশ্ব-_ আমার অশ্ব-_ 

বেশে প্রস্থান 7 প্রহরী অন্থগমন করিল 

তৃতীয় দৃশ্য 
অজয়গিরির পাদদেশ 

জয়ন্ত ও তাহার অন্ুচরগণের প্রবেশ 

জয়ন্ত। ক্লান্ত অশ্বগুলি বিশ্রামের অবকাশ পেয়ে হর্ষধবনি ক/র্ছে-_ 

আমরাও দীর্ঘপথ পর্যটনে শ্রাস্ত-_ক্ষুধার্ভ। এই পর্বতের পাদদেশে 
৭ 
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ক্ষণেক বিআম করে নবীন উদ্ধমে আবার আমরা বাত্রা ক/র্ব। 

তোমরা দেখ ভাই সব চতুর্দিকে অদ্বেষণ ক'রে বদি কিছু আহার্ধ্য সংগ্রহ 
করতে পার। 

অনুচরগণের প্রস্থান 

অপরিচিত কাশ্মীর এখনও কতদুরে কে জানে_-কে জানে কতদিনে 

সেখানে পৌছতে পারব--কতদিনে অভীষ্ট সাধনে সক্ষম হব--হব কি 
না তাই বা কে জানে! এত বড় একট। বিশ্বাসঘাতকতা এত বড় 

একট! নৃশংসত1 একি বৃথা যাবে! (দূরে সঙ্দীতধবনি ) সঙ্গীতধ্বনি ? 

কে এই বিজন বনভূমি তাঁর সুমিষ্ট ন্বরলহরীতে প্রাবিত ক”র্ছে !-_ 
একজন পথপ্রদর্শক পেলে আমাঁর কাধ্য আরও সহজসাধ্য হত ।॥ পাঁই 

বা না৷ পাই--সারীজীবনও যদি কাশ্মীরের বিজয়ন্তস্তের সন্ধানে আমায় 
ঘুরতে হয-_তাতেও মামি বিচলিত হব না মায়ের আদেশ, কাঁশ্ীরের 
গৌরবন্তম্ত আমায় চূর্ণ করতেই হবে ! 

সঙ্গীতধ্বনি নিকটে আসিল 

একি! এ যেন পরিচিত কণ্ম্বর--এ স্বরের বঙ্কার এখনও যেন আমার 
কানে বাজছে । এ দিকেই আস্ছে না। 

গীত গাহিতে গাহিতে চম্পার প্রবেশ 

গীত 

ফুল্প কুহ্ছম সম ফুল্প যৌবন মম 
আকুল পিয়াসা পরাণে। 

নিঠুর মলয় যায় পঞ্চমে পাখী গান, 

শিয়রে হিয়। মম কুহুতানে ॥ 

হৃদয় মরিছে যেন কাহার পরশ তরে, 

শ্রবণ যাচিছে ঘন কাহার মধুর স্বরে, 

বাঞ্চিত এস ফিরে, অধরে অধর ধরে, 

মরণে জীবন দাও একটা চুম্বনে ॥ 
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। কে? চম্পা! চম্পা তুমি- তুমি এখানে! এ যে আমি 

বিশ্বাস করতে পারছি না 

চম্পা। আরে কেও? তুমি! তুমি এখানে! আমিও যে 

বিশ্বাম করতে পারছি না। তাই বল--দীর্ঘকাল পরে আজ বখন 

আমার স্বপ্ত প্রাণ আবার সঙ্গীতময় হয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, তখনই 

আমার কেমন যেন মনে হয়েছে তুণি নিকটে কোথায় আছ। নইলে 

সেই যে তুমি গৌড় চলে গেলে, তার পর শত চেষ্টাতেও আমি আর গান 
গাইতে পারি নি। বাদলার দিনে প্রাণ যেমন আলোর মুখ দেখবার জন্ 

ইীপিয়ে ওঠে তেমনি ক'রে প্রাণটা আমার এ কয় দিনে একটু আনন্দ- 

স্পন্দন অনুভব ক/র্বার জন্ক আঁকুলি ব্যাকুলি করেছে । 

জয়ন্ত । তারপর কোঁথ। থেকে কেমন ক'রে এলে চম্পা--কার সঙ্গে 

এসেছ--সম্রাটের শিবির কি নিকটে-_সম্রাট কি কাশ্মীর ফিরেছেন? 
চম্পা । প্রশ্নের বন্তা ত ছুটিয়ে দিলে--মামার উত্তর দিতে হবে না! 

কোথা-থেকে এসেছি ?-তার উত্তরঃ শিবির থেকে । কেমন ক'রে 

এসেছি? যেমন করে সবাই আসে--তোমরা এসেছ । কার সঙ্গে 

এসেছি? সঙ্গ ত এখনও কারও পাই নি। 

জয়ন্ত । এই দীর্ঘপথ একাকী এসেছ ? 

চম্পা । সবুর--এখনও সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নি। তারপর 
তোমার প্রশ্ন হ'ল যে সম্রাটের শিবির কি নিকটে ? তার উত্তর সম্রাটের 

শিবির এখন কোথায় আমি জানি না। 

জয়ন্ত । জান না! 

চম্পা। আর একটু ধৈর্য্য রাখতে পারবে না! সম্রাট কাশ্মীরে 

ফিরেছেন কি না? তার উত্তরও আমি জানি না। ব্যস, এইবার 

আবার প্রশ্ন কণ্র্তে পার-- 

জয়ন্ত । তুমি কোথায় যাচ্ছ? 
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চম্পা । কাশ্সীর । তুমি? 
জয়ন্ত । আমিও কাশ্মীরে যাচ্ছি। 

চম্পা। বটে! তাহলে ত বেশ হয়েছে-চমতকার। এইবার ত 

তোমাকে সঙ্গী পেয়েছি । হী, ভুমি কাশ্মীরে যাচ্ছ কেন? 
জয়স্ত। আমার প্রয়োজন আছে-_ 

চম্পা । অগ্রকাশ্য? 

জয়ন্ত । না, তেমন কিছু নয়--(ন্গত) চম্পাকে আমার উদ্দেশ্যের 

কথ! বলায় ক্ষতি কি-_বরং এর দ্বারা আমার সাহায্য হবে। (প্রকাশ্তে ) 

তুমি সম্রাটের বিজয়ন্তস্ত দেখেছ? 
চম্পী। কেন--আমি কি কাশ্মীরী নই ! বিজয়স্তস্ভতে তোমার কি 

প্রয়োজন ? | 

জয়স্ত। আমি তাঁকে ধুলিস্তাঁৎ করতে এসেছি-_ 

চম্পা । বটে! তুমি তমস্তবীর। সম্রাট হয়ত কাশ্মীরে নেই-_-তবু 
যুবক, কেন বৃথা পরিশ্রম কণরুবে--তার চেয়ে দেশে ফিরে যাঁও-_ 

জয়স্ত। কেন? 

চম্পা । কেউ তোমাঁকে বাধা না দিলেও তোমার কৃতকার্য হবার 

কোন সম্ভাবনা নেই । সহ স্তস্ত রয়েছে প্রতি যুদ্ধ জয় করে সম্রাট 

এবং তার পূর্ববপুরুষগণ এক একটি স্তস্ত রচনা ক'রেছেন_-কি ক”রে চিন্বে' 

তুমি সে বিজয়ম্তস্ত ! যদি তুমি কাশ্মীরী হ'তে-_-যদি তোমার কাশ্মীরীর 

চক্ষু থাকৃত তাহলে হয়ত থেই কীন্তি-স্তস্তের বিশেষত্ব তোমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ ক*র্তে পারত। 

জয়স্ত। আমার কাশ্মীরীর চক্ষু না থাকলেও- কাশ্মীরীর চক্ষু যাঁর 

আছে তাকে ত আজ পেয়েছি চম্পা. 

চম্পা । আমি! 

জয়ন্ত । হী চম্পা, তুমি । 
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চম্পা । তুমি বল্ছ কি গৌড়বীর-_.আমি তোমায় চিনিয়ে দেব আমার 
দেশের গৌরবস্তস্ত আর তুমি তাই ধ্বংস ক/র্বে! তুমি কি ক্ষিপ্ত হয়েছ! 

জয়ন্ত। আমি সম্পূর্ণ প্ররৃতিস্থ চম্পা। তোমায় দেখে আমার 
আশা! হচ্ছে হয়ত আমি মায়ের আদেশ পালনে সক্ষম হব--হয় ত 

গৌড়েশ্বরের নৃশংস হত্যার প্রতিশৌধ নিতে পারব । 
চম্পা । ওঃ--এত রক্ত বুদ্ধের শরীরে--এখনও সে কথা মনে "হ'লে 

আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাঁয়। ছু'টো সপ্তাহ চোখের পাতা বুজতে 

পারিনি--সেঘে কি একটা আতঙ্ক! শেষে শিবির থেকে পালিয়ে সেই 

বিভীষিকার হাত থেকে নিস্তার পেয়েছি । 

জয়ন্ত। তুমি কি পাঁপিয়ে এসেছ ? 
চম্পা। নইলে কি বাবা আস্তে দিতেন। তাঁর সেই অনুতথ্চ 

করুণ দৃষ্টির দিকে একবার তাকালে কি আমি আস্তে পারতেম। 

জয়ন্ত । এই যে আমার অনুচরেরা ফিরে এসেছে । চল চম্পা, 

কিছু আহার ক'রে, পুনরায় যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইগে? । 
চম্পা । তোমার সঙ্গে যাব? 

জয়ন্ত । ক্ষতি কি? 

চম্পা । তাহ'লে প্রতিজ্ঞ! কর কখনও বিজয়ন্তস্তের কথা আমাকে 

জিজ্ঞাস! ক/র্বে না- শোন জয়ন্ত, এত দিন বা তোমার নিকট কখনও 

ব্যক্ত করিনি-_ প্রাণপণে শুধু গোপন রেখেছি । আঁমি তোমায় ভালবাসি 

--সত্য ভালবাসি-এত ভালবাসি ে তোমার আদেশে তোমার জন্ 

প্রয়োজন হ'লে আমি শ্রী অতযুচ্চ পর্ধবতশুঙ্গ থেকে লক্ষ দিতে পাঁরি-- 
তোমার আনন্দের জন্য এই দেহের এক একটী অঙ্গ নিজ হাতে কেটে 

আমি আগুনে নিক্ষেপ ক'র্তে পারি ।- কিন্তু_কিন্ত--দেশ যে সবার 

উপরে-স্না জয়ন্ত আমি কাশ্মীরের বিজয়-স্তস্তের সন্ধান দেব না-_মরে 

গেলেও না--তোমার জন্তও না 
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জয়ন্ত । বেশ-_-আমি তোমায় কখনও জিজ্ঞাসা কগরুব না । এইবার 

আমার সঙ্গে যাবে ত? চম্পা--( হাত ধরিলেন ) 

চম্পা । গীত 

এ নুতন গান গেয়ে 

'আমার মন-নদীতে ছুটল রে বান ছু'কুল ছাপিয়ে । 

আজ মর! গাঙ্গে ঢেউ উঠেছে, 

শুকুনো ভালে ফুল ফুটেছে ; 
তোর! দেখবি যদি, মাত.বি যদি আয় ত্বর! ধেয়ে । 

উল্লাসে প্রাণ পাগল পার! আপন হারায়ে ॥ 

চতুর্থ দৃশ্য 
হুদ মধ্যে ভাসমান স্থসজ্জিত গৃহ-পুপ্জ 

ভগ্মধো সুকঠ্ঠ কাশ্মীরি-যুবতীগণ জলকেলী করিতেছেন ও গীত 

গাহিতেছেন। দরে কতকগুলি পানাণ স্তক্ত 

যুবতীগণের গীত 

(এন) জলকেলি করি সবে মিলি 

তরঙ্গে রঙ্গে অঙ্গ চালি। 

ছড়ায়ে রাপরাশি, ঝলসি দিশি দিশি, 

তরল সলিলে যাইব মিশি ; 

ভাসি যাইব যেন মরালী ॥ 

ঢেউয়ে ঢেউয়ে আবার মুখটি তুলে 

কমলিনী নম ফুটবে! জলে 

সুধা লুটিতে ছুটিবে মত্ত অলি ॥ 
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চম্প!, জয়ন্ত ও তাহার সহচরগণের প্রবেশ 

চম্পা । কেমন দেখছ আমাদের দেশ? 

জয়ন্ত । অতি ন্থুন্বর ৷ স্বর্গ কোন দিন দেখিনি--কিন্ত এর চেয়ে 

নয়নাভিরাম কিছু আমি কল্পনাতেও আন্তে পারি না। গ্রযে সুসজ্জিত 

গৃহপুঞ্জ হান্ময়ী ক্রীড়ীরতা সঙ্গীতমুখরা অনন্ত-যৌবন৷ কাশ্মীরী-যোড়শীদের 
বুকে ক'রে বিশাল-হৃদমধ্যে ভেসে বেড়।চ্ছে--এঁ যে কাশ্মীর-প্রস্থনরাজী 
রূপে ছটাঁয় ভূবন আলো ক'রে সুবাসে প্রাণ মাতিয়ে, বাতাসের সঙ্গে 

তালে তালে নেচে নেচে তৃঙ্গরাজের সঙ্গে ক্রীড়া করছে চম্পা কি 

দেখছ তুমি এক দৃষ্টে ওদিকে ? 

চম্পা । হতশ্রী, মলিন-বিবর্ণ। প্রাণ নেই-__ প্রাণের দীপ্তি নেই-_- 
হাঁসির উজ্জনতা৷ নেই-_-জীবনের সাড়া নেই--কে এর এ দশা কণ্র্লে ! 

জয়ন্ত | কার চম্পা ? 

চম্পা । অথচ একদ্দিন গৌরবের দীপ্তিতে জীবন্ত ছিল--বীরত্বের 

বিভায় প্রাণময় ছিল--আজ-_মাঁজ--একি দেখছি ! একটা পাষাণস্ত,প ! 
প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে শুন্য মগ্ডপের মত হতশ্র। -মলিন-_-আধার--- 
প্রাণহীন !-সম্রাট, পিতাঃ তুমি দিখ্বিজয়ে মস্ত হয়ে প্রবাসে ঘুরে বেড়াচ্ছ 
__একবার দেখে যাঁও--কাশ্মীরবাসীর হতাদরে, কাশ্মীরবাসীর অশ্রন্ধায় 
তোমার সাঁধের বিজয়স্তস্ত __ 

জয়ন্ত । এয! এ বিজয়ন্তস্ত ! বিজয়ন্তস্ত প্র!!! 

চম্পা । ন।--নাঁ_-মামি বলিনি --ব'লব বলে বলিনি-_-নিজের অজ্ঞাত- 

সারে ও নাম জিহব! উচ্চারণ ক”রেছে--ও:--কি করেছি--কি করেছি ! 

জয়ন্ত । ভাই সব পেয়েছি সন্ধীন--চল, ছুটে চল-_এ সেই বিজয়ন্তস্ত-_ 
জয়ন্ত অনুচরগণ সহ প্রশ্কানোস্ভত 

চম্পা । যে যেখানে কাশ্মীরী আছ, এস, ছুটে এস, গৌড়বাসী 
তোমাদের বিজয়ন্তত্ত চূর্ণ করতে এসেছে-_- 
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জয়ন্ত । একি! এ যে চিৎকার ক'র্তে আরম্ভ করূল। এর আহ্বানে 

এখনই উন্মন্ত নাগপ্সিকগণ ছুটে আঁদবে। ভাই সব বালিকার মুখ বাধ 
চম্পা । কাশ্মীরের ভক্ত-_কাশ্শীরের সম্তান যে যেখানে আছ-_-এস, 

সত্বর ছুটে এস-_দেশেরগৌরব রক্ষা কর _ 

মুহুর্তে অনুচরগণ-সাহায্যে জয়ন্ত চম্পার মুখ বাঁধিয়া! ফেলিল 

জয়ন্ত । চম্প!! আমার কার্যের গুরুত্ব স্মরণ ক'রে আমার নিষ্টুরতা 

ক্ষমা করো । চল ভাই সব-_ 
জয়ন্ত ও তাহার অনুচরগণের প্রস্থানি 

বিপরীত দ্রিক হইতে জনৈক নাগরিকের প্রবেশ 

নাগরিক। এদিকে কার চিৎকার শুনলেম না! যেন কেউ বিপন্ন 
হ”য়ে সাহাষ্য চাচ্ছে । এ বে একটা ছু'ড়ী !-_এ'য1__এই দিন দুপুরে রাস্তার 

মাঝে ছু"ড়ীর উপর অত্যাচার ক/র্ল ! তা আর আশ্চ্য্য কি! রাজা গেছেন 

রাজ্য ছেড়ে--দিনে দিনে আরও কত হবে । ঘাঁদের উপর রাজ্য রক্ষার ভার 

তার! সুযোগ বুঝে নিজেদের তল্লী বাধছেন । কে কাকে দেখে ! বাছ! কি 
হ»য়েছে বলত ? কে তোমার মুখ বেধেছে? কিছু নিয়েছে কি? 

চম্পা । ভদ্র? গৌড় কাশ্মীরের বিজয়-্তস্ত চূর্ণ ক+র্তে এমেছে--আর 
এক মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে মেনাবাসে সংবাদ দিন-_নাঁগরিকগণকে সংবাদ 

দিন__বান ছুটে যান-_কাশ্মীরের গৌরব রক্ষা করুন-_ 
নাগরিক। তুমি বলছ কি বাছা! গৌড় আবার কে? সে কেন 

আস্বে আমাদের বিজয় স্তস্ত ভাঙ্গতে ? 

চম্পা। সে অনেক কথা-সে সব বলবার সময় নেই-_আমায় 
অবিশ্বাস ক'র্বেন না - যান, সত্বর বান-নাগরিকগণকে সংবাদ দিন-_ 

কাশ্মীরের সম্মান রক্ষা করুন-_ 

নাগরিক। তুমি বলছ কি বাছা! আহাহা ! কড়া বীধনে দেখছি 
তোমার মাথায় রক্ত উঠেছে--তুমি বস বাছা-_আমি জল নিয়ে আস্ছি-- 
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চম্পা । জলে কোন প্রয়োজন নেই--যান ভদ্র,সত্বর যান__ 

নাগরিক। কোথায়? 

চম্পা । সেনাবাসে-_ পু 

নাগরিক । কেন? | ূ 

চম্পা । বলেছি ত গৌড় কাশ্মীরের বিজয়ন্তস্ত ভাঙ্গতে এসেছে-_ 
নাগরিক। আরে মল-_গৌড়--গৌড় ত ক'র্ছ-_-কে সে? সে কেন 

এসেছে আমাদের বিয়ন্তস্ত ভাঙ্গতে ? তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? 

চম্পা । বলেছি ত সে অনেক কথা-সে সব বলবার সময় নেই। 

নাগরিক। তা বাছ। সে সব না দ্ধেনে না শুনে এই পাকাচুল 

মাথায় করে আমি তোমার সঙ্গে নাচতে পারব না । কোথাকার লোক 

সে, তাঁর বাপপিতেমোর নাম জানি না-_কোন দিন চোখে দেখিনি-- 

কোন খোজ জানি না--আমি বে তোনার সঙ্গে মিলে একটা হল্ল' 

ক”র্ব---তা পারব না। 

চম্পা । বেশ, যাঁও বুদ্ধ__নিজের কাঁজে বাঁও ! কাশ্মীরী যে বেখানে 

আছ--এস--ছুটে এস -সশস্ত্র হয়ে ছুটে এস-কাঁশ্মীরের সম্মান যায়-_ 

গৌরব যায়-__কীর্তি যাঁয়-_ 
বেগে প্রস্থান 

নাগরিক | হা-_তাঁই বল। সাঁধে কি আর অমন কীচ। বয়সে রাস্তার 

মাঝে মুখ বেঁধে রেখে গিয়েছে । কৃত রকমের পাঁগলই যে দেখলাম ! 
প্রস্থান 

পঞ্চম দৃশ্য 

কাশ্শীর-গ্রান্তর । ভগ্র বিজয়ন্তভ্ভতের পাদদেশ 

ভগ্নস্তপের মাঝে বিজয়-স্তভের একখানি ভগ্ন প্রস্তর-হস্ডতে রক্তাক্ত কলেবর জয়স্ত দণ্ডায়মান 

জয়ন্ত । কাশ্টীরের দর্প চর্ণ করেছি__কাশ্ীরের গৌরবস্তত্তঃ 
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ললিতাঁদিত্যের বিজযস্তস্ত খণ্ড খণ্ড করে ভূমিন্যাঁৎ ক'রেছি-__এই তাঁর 
সাক্ষী। কিন্তু আমার সেই প্রি সহচরগণ আমার আদেশে যাঁরা মরণের 
বুকে অঙ্লীনবদনে ঝাপিয়ে পড়েছিল-_তাদের এই দূর কাশ্মীরে, কাশ্মীরী- 
গণের প্রচণ্ড আক্রমণের অনলে এই বিজ্রযন্তভ্তের পাঁদমূলে আহুতি 
দিয়েছি । জানিনা আমি কেন বেচে রইলাম । জানিনা! কোন ছুর্ভেগ্ঠ 
কবচ সহম্ন উদ্ধত কৃপাণের শোণিত-লালসা থেকে এ বুকথানাকে রক্ষা 

ক'রেছে। মরণের কোলাহল যখন স্তন্ধ হয়ে এল--রণোনাদনা ধীরে 

ধীরে টুটে গেল-তখন এই প্রান্তরের পানে তাকিয়ে দেখলাম-_শূন্য 
প্রান্তর--জন মানবের সাড়া নেই_শবধ নেই__ শুদ্ধ রাশি রাঁশি শবন্ত,পের 
মাঝে আমার প্রিয় মহচরগণ অমরবাঞ্ছিত বীরশব্যায় শয়ন ক'রে চির" 

শাস্তি উপভোগ ক"র্ছে--আর তাদের অলৌকিক বীরত্বের সাক্গীন্বরূপ-_ 

অপাথিব আত্মত্যাগের পুরস্কা'র স্বরূপ কাশ্মীরের বিদয়ন্তস্ত খণ্ড খণ্ড হয়ে 
নাটাতে লোটাচ্ছে। মায়ের আদেশ পালন ক'রেছি-_খুল্পতাতের নিষ্ঠুর 
হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি_কিস্ত আমার দেহ যেন ক্রমেই অবশ হ'য়ে 

ম[মছে-রক্ত মোক্ষণে দেহ হুর্বল নিস্তেজ হয়ে পড়ছে--পারবৰ ত এই 

বিজয়ন্তস্ত ধ্বংসের সংবাদ গৌড়ে বয়ে নিয়ে যেতে-_-পারব ত এই প্রস্তর 
উপহার জননীর পদতলে উপনটীকন দিতে ! প্রাণ দৃঢ় হও__গৌড়ে এই 
দেহটাকে পৌছে না দিয়ে তোমার যুক্তি নেই-চল পদ, প্রাণপণে 
ছুটে চল। 

বেগে প্রস্থানোছ্ত ও'সম্মুখ হইতে জয়াগীড়ের 

উন্মুখ কৃপাণ করে প্রবেশ 

জধাপীড়। কোথায় পালাবি দস্য কাশ্মীরের শ্রেষ্ট এশবর্ধ্য 'অপহরণ 

করে-_কাশ্মীরের সজাগ প্রহরী বিনিদ্র-নয়নে এখনও জেগে আছে! মূর্খ? 

সপের বিবরে প্রবেশ করেছিস তার মন্তকের মণি আহরণ ক”্র্তে ! মরণকে 

আলিঙ্গন কয়ে এইবার তোর ছুঃসাহসের যৌগ্য পুরস্কার গ্রহণ কর। 



১০৭ চতুর্থ অঙ্ক 

জয়স্ত। মরণসমুদ্র সখতার দিয়ে হেলায় পার হয়ে এসেছি জয়াপীড়-_ 
তার গভীরতম তলদেশ অদ্বেষণ ক”রে এই দেখ মাণিক তুলেছি-_-এ্ী দেখ 
চূর্ণ করেছি-_ধূলিস্তাৎ করেছি-_কাশ্ীরের গৌরবন্তস্ত খণ্ড খণ্ড ক'রেছি-_ 

জয়া। কাঁশ্মীরকে ভত্যা ক'রে কোথায় পাঁলাবি রাক্ষম ? তোর 

বুকের রক্তে আমি আবাঁর এই মুত কাশ্মীরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রব -- 

তোর তপ্তরক্তে আমি আবার এই বিজয়ন্তন্ত গস্ড়ব-_ 

উভয়ে আক্রমণোত্তত হইলেন-_ঠিক সেই সময় ললিতাদিত্য 

মধাস্থলে আসিয়! দাড়াইলেন 

ললিত । জয়াপীড- জয়াঁপীড়-_ ক্ষান্ত হও-_ক্ষাস্ত হও-- 

জয়া। কে? সম্রাট! সমআাট-_সম্রাট বলছ কি! ক্ষান্ত হব! এ 

দেখ সম্রাট, এ দন্থ্য আমাদের বুকেব রক্ত দিয়ে গড়া, আমাদের সাধের 
বিজয়ন্তন্ত-_কাশ্মীরের স্বর্ণচূড়া চূর্ণ করেছে-_-এখনও বলছ তুমি ক্ষান্ত 

হতে 1 সরে যাঁও-_সরে যাঁও সম্রাট--আমি এ বাঁক্ষসের হৃদয়-শোণিত 

দিয়ে আবার এ বিজয়স্তস্ত গ+ড়ব । 

ললিত। জয়াপীড় ! জয়ন্ত আমাদের পরম মিত্র--আঁম!দের 

অতিথি-_ 

জয়া। মিত্র! হা মিত্র--পরম মিত্র-_বেমন মিত্র তুমি কাশ্মীরের ! 
্বদেশদ্রোহী সম্রাট, এখনও এ স্থান ত্যাগ কর নইলে তোমার বুকেও এ 

তরবারি বসিয়ে দিতে আমি দ্বিধা ক/র্ব না 

ললিত। পাঁরবে--পারবে তুমি জয়াগীড়-_-বেশ, এস, এই আমি 
বুক পেতে দিচ্ছি-_দাঁও তোমার তরবারি আনার বুকে বি ধিয়ে_ 

জয়! । ওঃ সম্রাট, একদিন যে তোমাকে প্রত কলে অভিবাঁদন 

করেছি, কাঁশ্বীরের অধীশ্বর বলে একদিন যে তোমার চরণতলে আভূমি 

মস্তক আনত করেছি--হাঁত ঘে কেঁপে যার সম্রাট সত্াট-_সম্বা--- 

দোহাই তোমার--সরে বাও--নরে বাও- যদি মানৃষ হও তবে আদার 
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হৃদয়ের দিকে একবার তাকিয়ে আমাকে এ দুরাত্বার বক্ষরক্ত পান কণ্র্তে 

দাঁও-_সম্রাট, পিপাঁসা-_দারুণ পিপাসা -রক্ত চাই-_রক্ত চাই--- 
ললিত। জয়াপীড়, প্ররুতিস্থ হও-_ প্রকৃতিস্থ হও-_ 
জয়া । প্রকৃতিস্থ হব- প্ররুতিস্থ হব সম্রাট! লক্ষবীরের জীবন- 

ব্যাপী সাধনার ধন চোখের সপ্ুথে অপহৃত হ'ল-_জন্মভূমির গৌরব-হুর্ধ্য 
কালরাহুতে গ্রাস কপ্রূল- কাশ্মীরের ন্বর্ণচূড়া আমরা জীবিত থাকতে চূর্ণ 

হল-_প্রকৃতিম্থ হব সম্রাট ! ওঃ সম্রাট-_কাশ্মীর-সম্ভান দেহের পর দেহ 

সাজিয়ে গগনম্পর্শী ক'রে তাদের যে কীন্তি-মন্দির রচনা ক'রেছিল-_এক 

এক ফোটা ক'রে হৃদয়ের তপ্ত রুধির সাগর তৈরী ক'রে যাকে স্নান কণরিয়ে 

পাঁষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল-_সৃম্রাট, এ থে কাশ্মীরের সেই ন্বর্ণছুড়া__ 

ললিত। বুথা আক্ষেপ ক"র্ছ জয়াগীড়! কোথায় কাশ্মীরের সেই 
বিজয়ন্তস্ত ! তাঁকে থে আমি সেই দিন নিঞ্জ হাতে চূর্ণ ক'রেছি-_-যেদিন 

আশ্রিত অতিথি গৌড়েশ্বরকে অভয় দিয়ে নিটুর নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা 
ক”রেছি। তার প্রাণ ছিল শোর্ধ্য, সে প্রাণ বলি দিয়েছি আমি সেই দিন 

যে দিন ঘাতকের খড্ী এই হাতে তুলেছি। জয়ন্ত বে পাষাণ-স্তুপ চূর্ণ 

ক'রেছে--এত আমার বিজর-স্তস্ত নয়--এ আঁ একটা কলঙ্কের কুহেলিকা 

--এ আজ একট। পাহাড়ের কঙ্কাল, নিশ্রাণ। প্রাণহীন শবদেহের কোন 

মূল্য নেই--সে কেবল দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে, ব্যাধি আনয়ন করে__তাঁকে 

ধ্বংস করাই কর্তব্য । 

জয়।। ওঃ--গেল_ কাশ্মীরের সন্মান গেল-_কীরন্তি গেল- গৌরব 

গেল। তবে আর এ প্রাণের প্রয়োজন কি--কেন আর বুথা এ জীবনভার 

বইৰ! সম্রাট, আর আমার বেঁচে থাঁকাঁর কোন প্রয়োজন নেই-- 
বক্ষে ছুরিকাঘাত 

ললিত। জয়াপীড-_জয়াপীড়--সখা-_ভাই--কাশ্মীরের প্রকৃত বদ্ধু-_ 

অন্মভূমির আদর্শ তক্ত কি ক'র্লে_কি করলে ! ও হো হো-__ আমি যে 
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তোমাকে নিয়ে আবার নূতন কাশ্মীর গণ্ডবার কল্পনা ক'রেছিলেম--কত 

আশা ছিল আমার--ঘে আবার নুতন ক'রে কীন্তিম্তস্ত রচন৷ ক'রূব--সব 
কল্পনা আমার আকাশ-কুস্থমে পরিণত ক'রে কোথায় যাও বন্ধু- 

জয়া। কাশ্ীর-_আমার সাধের কাশ্শীর-_জন্ম জন্ম যেন আমি 

তোমার কোলে আশ্রয় পাই । (মৃত্যু) | 
ললিত । জয়ন্ত-- জয়ন্ত দেখ ত এ তন্দ্রা না চির-নিদ্রা ! 

জয়ন্ত । (নতজান হইয়া) হে স্বদেশ প্রেমের একাদর্শ! আশীর্বাদ 

কর, তোমার মত স্বদেশ-প্রেমিকে আমার গৌড় যেন পূর্ণ হয় । 



গধম অন্ব 
প্রথম দৃশ্য 

গৌড়-প্রাসাদ-কক্ষ 

বিজয় গু গুপ্তচর 

গুপ্তচর | মদন সরদার দক্ষিণ দিকে লুটপাঠ আরম্ভ করেছে । তার 

ভয়ে দিন দুপুরেও কেউ রাস্তায় বেরুতে সাহস পাচ্ছে না। 

বিজয় । আর মাণিক পাটা য়ান? 

গুপ্তচর । কুমারের অভয় পেয়ে সীমান্তে আড্ডা গেড়ে সে সহরের 

বুকের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেছে । তাঁর নামে সহরময় হাহাকার 

উঠেছে--দৌকাঁন পাট হাট বাজীর ব্যবসা বাণিঙ্গ্য সব একেবারে বন্ধ । 

লোকে ন! খেয়ে শুকিয়ে মরছে তবু সাহস ক'রে ঘরের দরজা খুল্ছে না। 
বিজয় । চমত্কার! মাণিক পালোয়ানকে বলো যে তার কাজে 

আমি খুব খুনী আছি। তাকে আমি প্রচুর পুরস্কার দেব। 
গুপ্তচর । যথা আজ্ঞা । (প্রস্থানোগ্যত ) 

বিজয়। হা, আর দেখ, গোপাল সরদারকে মাঁণিক পালোয়ানের 

সঙ্গে এক যোগে কাঁজ করতে বলো । 

গুপ্তচর । গোপাল সরদার সহরে আস্তে সাহস পাচ্ছে না। 

বিজয়। কেন! কার সাধ্য আমার শরণাঁগতের কেশাগ্র স্পর্শ করে। 

না-_লা_-তাকে বলো ষেঃ তার কোন ভয় মেই। সহরের উপর বত বেশী 
অত্যাচার হবে--দামস্তগণ তত বেশী উৎপীড়িত হবে। তোমার সঙ্গে 
আর কেউ আছে? 
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গুপ্তচর । না কুমার । 

বিজয় । উত্তম । যাঁও--( গুণ্রচরের প্রস্থান ) রাজ্যময় আগুন জ্বালা 

সারা দেশটাকে এমন অরাদ্গক গ্রে তুলব বে প্রজাগণ ক্ষিপ্ত হ'য়ে 
উঠবে -সামস্তগণ জর্জরিত হ'য়ে ধৈধ্য হারাবে । “মহারাণী আমাদের 

জননী !” দেখব একবার যে জননী নহারাণীর সম্মান রক্ষা ক'র্তে কত 

অত্যাচার তারা নীরবে সম্যা ক'র্তে পারে__এই রাঁজাহীন রাজ্যে কত 

রজনী তারা বিনিদ্র যাঁপন ক"রুতে পারে । বড় আশা! ক'রেছিলেন মা থে 

তার আদরের জয়ন্ত ললিতাদিত্যের বিজয়-স্তম্ত ভগ্ন ক”রে কাশ্মীর থেকে 

ফিরে এমে সগৌরবে গোড়সিংহাসন অলস্কৃত ক'র্বে। কত মাঁস কেটে 

গেল_বর্ষ পূর্ণ হ'তে চল্লো_হয়স্তর কোন খোজ নেই। গোঁড়- 
সিংহাসন তার প্রতীক্ষার শৃন্ত । দেখা যাঁক, সাঁমন্তগণ আর কতদিন 

জয়ন্তের প্রতীক্ষায় এ সিংহাসন এমনি শুন্য রাখতে পারে । 

প্রহরীর প্রবেশ 

প্রহরী । সাঁমন্তগণ, কুমারের দর্শনপ্রার্থী-_ 

বিয়। সামস্তগণ দর্শনপ্রার্থী! এত শীঘ্র! এতটা বে আমি আশা 

ক্র্তেও পারি নি। মাঁণিক পালোয়ান তাহলে আমার অভয় পেয়ে 

সাধ মিটিয়ে ব্যবস! চালাচ্ছে! (প্রকাশ্যে ) সসম্মানে নিয়ে এস । (প্রহরীর 

প্রস্থান) ওঃ কি চমৎকার চালটাই চেলেছি এই তিনটে ডাকাতকে হাত 

ক'রে। এত বড়যন্ত্র--এত মায়োজন-__দেখা যাক । সামস্তগণ আস্ছে 

--একটু ভাঁবের উপর থাকৃতে হয় । ( বিমর্ষভাবে উপবেশন ) 

সামন্তগণের প্রবেশ 

১ম সাঃ। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন কুপার-_ 

বিজয় । দেখি কত দিনে তোমরা মামার মহারাজ ব'লে অভিবাদন 

কর। (প্রকাশে) কে? ওঃ সামন্তগণ আপনারা! আন্ুন--সব 

কুশল ত? 
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১ম সাঁঃ। আর কুশল ! কুমার, মান সম্্রম নিয়ে গৌড়ে বাঁস করা 
যে অসম্ভব হ/য়ে দাড়াল। 

বিজয়! কেন-_-কেন? হয়েজ্ছকি? 

১ম সাঃ। দ্বিপ্রহরের স্পষ্ট দিবালোকে প্রকাশ্ট বাঁজপথে পথিককে 

হত্য। ক'রে নির্ভয়ে দন্থ্য তার সর্বস্ব লুঠন কণর্ছে-_গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ 

ক'রে তস্কর তার ধনরত্ব অবাধে হরণ ক/র্ছে-রাজ্যের শোভা সমৃদ্ধি 

অন্তহিত হ"য়েছে-_কৃষি শিল্প লুপ্ত-_ব্যবস! বাণিজ্য বন্ধ-_রাজপথ জনশূন্য 
--অরাঁজক--এক্বাঁরে অরাঁজক _কুমার ! সোনার গৌড় আজ শ্মশান__ 

বিজয় । আর না--আর ন৷--আর শুন্তে পারি না-সামন্তপ্রধান ! 

ক্ষান্ত হ'ন_ ক্ষান্ত হ'ন-_-ওঃ£_কেন এই সব শুন্বার জন্ত আমি বেঁচে 

আছি! (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিলেন-_পরে বলিতে লাগিলেন ) সামস্তগণ, 

আমার পরলোকগত পিতৃদদেব যখন এই সিংহাসন অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন 

তখন এই সোনার গৌড় গ্রশথ্্য ও সনৃদ্ধির স্ফুট-সৌন্দর্য্যে হান্োজ্জল হয়ে 
উৎসব-মন্দিরে পরিণত হ'য়েছিল-_একটা প্রাণময় মহাশাস্তি দিবারাত্র 
সেখানে প্রতিষ্ঠিত থাকৃত-_ওঃ-_গৌড়ের মে কি স্ুুদিনই গিয়েছে ! 

১ম সাঃ। সত্য বলেছেন কুমার - গৌড়ের সে কি স্থদিনই গিয়েছে__ 

বিজয়। দৈন্তের আর্তনাদ ছিল না দুভিক্ষের ভ্রকুটি ছিল না_ 

মানির অমর্যাদা ছিল না-_-কুলললনার লাঞ্ছনা! ছিল না-_দস্থ্য ত্করের 

উপদ্রব ছিল না-_আর আজ? বুথাই আমি ভূপালসেনের পুত্র হ'য়ে জন্মেছি 
--সামন্তগণঃ আমি আর অশ্রদংবরণ করতে পারছি ন।_-ও হে হোঃ-_ 

১ম সাঃ। শুধু অশ্রুপাত কগ্রুলে হবে না কুমার-এর প্রতিকার 

ক*গৃতে হবে। 

২য় সাঃ। আনরা আপনার শরণাগত কুমার-_-মামাদের রক্ষ। করুন। 

বিজ্য়। আমাকে আর কেন এর মধ্যে টেনে নিতে চান -কাশ্ীর 

থেকে এসে জয়ন্ত বা হয় ক/র্বে। 
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ওয় সাঃ। কতদিন আর তাঁর জন্তে অপেক্ষা ক'রে এই উৎপীড়ন 

আমরা সহ কঃর্ব কুমার ! ্ 
গর্ঘসাঃ। না, তার প্রতীক্ষা করবার মত ধৈধ্য আর আমাদের 

নেই। তিনি আনুন বা না আম্থন__-আপনি আমাদের রক্ষা করুন। 
১ম সাঁঃ। আমাদের রক্ষ1! করুন কুমার__এর প্রতিকার করুন-__ 
বিজয় । প্রতিকার ক"র্ব! 

২য় সাঃ। হা কুমার--প্রতিকার করুন- আমরা আপনার 
পরণাগত _- 

বিজয়। গৌড়ের অধিবাসী পূর্ব্বেও বার! ছিলেন__-এখনও তীরাই 
আছেন- সামন্তবর্গও ঠিক পূর্ধেরই মত আছেন- হী, পূর্বে রাজা ছিলেন 
-এখন সিংহাসন শূন্ধ ! রাজা নেই-_কাজেই প্রজার শান নেই-_ 
তাই এ বিশৃঙ্খলা । দেখুন সামস্তবর্গঃ মন্তকের অভাবে দেহের যে অবস্থা 
হয় আপনাদের এ রাজ্যের বর্তমান অবস্থাও তাই। যতদিন ন! 

আপনাদের এ শুন্ত সিংহাসন পূর্ণ হবেঃ ততদিন উৎপীড়ন আপনাদের 
সইতে হবে-_-ততদিন এ বিশৃঙ্খল! সমভাবে চলবে । আমার মনে হয়, 

দিন দিন উত্রোত্র বুদ্ধি পাবে। 

১ম সাঃ। বেশ, তা বদি হয়ঃ তবে আপনাকে আমরা সিংহাসনে 

বসাব। 
২যঃ ৩য় ৪র্থ। নিশ্চয়-_ নিশ্চল । 

২য় সাঃ। কুমার, আপনি গৌড়ের পিংহাসন গ্রহণ ক'রে এ 
অরাজকত। থেকে তাকে রক্ষা করুন । 

বিজয় । সেকি সম্ভব হবে সামস্তপ্রবর ! 

১ম সাঁঃ। কেন হবে না কুমার । আমরাই গৌড়ের সামন্ত-_যাকে 

ইচ্ছ। আমরা নিংহসনে বসাতে পারি-_-তাঁর উপর আপনি আমাদের 

পরলোকগত মহারাজের পুত্র-_ 

৮ 
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বিজয় । সামস্তগণ আর একবার আপনারা আমাকে অভিষিক্ত 

করতে গিয়েছিলেন কই, পারেন নি ত-_ 
১ম সাঃ। ক্ষমা করবেন কুমার--সেদিন শোকার্তা মহাঁরাণীর 

অনুরোধ আমরা উপেক্ষা ক'রূডে পারিনি-_ 

বিজয়। এবারও যে মহারাণী অন্থরোধ কণর্বেন নাতা কিসে 

জান্লেন। 
১ম সাঃ। আমরা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁর সম্মতি ভিক্ষা ক'রে 

নেব। 

বিজয়। আমার রাজ্যগ্রহণে মহারাণী কখনও সম্মত হবেন না। 

দেখলেন না-পাছে আপনার! ধৈধ্যচ্যুত হ,য়ে জয়ন্তর প্রত্যাগমনের 
প্রতীক্ষা না করেন এই ভয়ে মহারাণী মুকুটখানা পর্যস্ত নিঙ্গ কক্ষে 
আবদ্ধ রেখেছেন । 

১ম সাঁঃ। তবে কি এইভাবে আমর] উৎ্পীড়িত হব, আর মা হৃঃয়ে 

তিনি তাই দাড়িয়ে দেখবেন ! 

বিজয় । সামস্তগণঃ আমি ভেবে দেখলাম, আর আমার এর মধ্যে 

যাওয়! কর্তব্য নয়। একবার যেরূপ লাঞ্ছিত হ,য়েছি,_-তাঁর উপর এখন 
এই অরাজক রাজ্যের সিংহান গ্রহণ ক'রে একে সুনিয়জ্ত্রিতি করাওঃ-_ 
গুরুতর দায়িত্ব--না, সামন্তগণ, আমাকে আপনার! ক্ষম। ক'র্বেন। 

১ম সাঃ। সেকিকুমার! ভূতপূর্বব মহারাজ ভূপাল সেনের পুত্র 
আপনি- _মআাপনি এ কথা বল্লে আমরা কোথায় বাব! 

২য় সাঃ। কুমার, আমাদের পূর্ব ব্যবহারে যদি আপনার 

অসন্তোষের কোন কারণ হু,য়ে বলে হানার ক্ষমা করুন| আজ 

আমর! বড় বিপন্ন 

৩য় ও ৪র্থ সাঃ। আমর! বড় বিপন্ন কুমা্-_ 

বিজয় । তা সত্য--বথার্থই আপনারা বিপন্ন । উত্তম, সামস্তব্র্গ, 
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আঁমি এ সিংহাসন গ্রহণ ক"র্তে পারি, যদি আপনারা আমার নির্দেশমত 

কার্ষ্য ক”র্তে প্রস্তুত হ'ন। 

১ম সাঃ। আদেশ করুন কুমার আপনার আদেশে নরকের গর্ভে 

প্রবেশ ক'রূতে হলেও আমর! পশ্চাদপদ হব নাঁ_ 

বিজয় । শপথ করছেন? 

মকলে। হই! কুমার শপথ ক/র্ছি-_ 

বিজয়। সকলে? 

সকলে । ই--সকলে--একবাক্যে 

বিজয়। উত্তম আপনাদের সৎসাহস দেখে আমি প্রীত হুলেম। 

গুনুন সামন্তবর্গ, আপনার! মহারাণীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করুন- তাঁকে 

বলুন, যে “এই অরাজক বিশৃঙ্খল রাজাহীন রাজ্যে বাস করা আপনাদের 

পক্ষে নিরাপদ ও সম্ভবপর নয়। আপনারা হয় ভূতপূর্বব মহারাজ ভূপাল- 
সেনের পুত্রকে রাঁজসিংহাসনে বসাবে» আর না হয় জন্মের মত 

আপনার! গৌড় পরিত্যাগ করে যাঁবেন।” বলুন দেখি আপনারা দৃঢ় 
ভাবে এই কথা মহারাণীকে-দেখি কি করে তিনি আপনাদের 

বিরদ্ধাচরণ করেন । 

১ম সাঃ। বেশ, আমরা ঝল্ব মহারাণীকে | 

বিজ্নয়। আমি আপনাদের পরিষ্কার প্রতিশ্রতি দিচ্ছি, সিংহাসন 

গ্রহণের সপ্তাহকাল মধ্যে বদি আমি এই সমস্ত অরাজকতা দমন ক"র্তে 

না পারি) এই সমস্ত উৎপীড়ন নিবারণ ক”র্তে না পারি তবে সপ্তাহ পরে 

এ সিংহাসন আপনাদের করে সমর্পণ করে আমি গৌড় পরিত্যাগ ক”রে 

চলে বাব। 

১ম সাঃ। এই ত ভূপাঁল সেনের পুরের যোগ্য কথা। 

সকলে । জয়--কুমার বিজয় সেনের জয়। 

বিজয়। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে গৃহে যেতে পারেন । 
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১ম লাঃ। কুমারের জয় হউকৃ। 
অভিবাদনাস্তে সামস্তগণ প্রস্থানোদ্কত 

বিজয় । বিলদ্ছে নান! বিদ্ধ উপস্থিত হ'তে পারে--( প্রকান্তে ) 

সামস্তগণ, একটা কথা--কবে আপনারা! মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক/র্তে 
চান? আমার ইচ্ছা সে সদয় 'আমিও উপস্থিত থাকব । 

১ম সাঃ। একটা শুভদিনে মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কর্তব্য ! 

বিজয়। তা সত্য। 

১ম সাঃ। তা হ'লে আমরা বত সত্বর সম্ভব দিন স্থির কঃরে 

কুমারকে সংবাঁদ দেব। 

বিজয়। উত্তম। দেখবেন বেণী বিলম্ব না হয়। এ অরাজকতা 

যত সত্বর দূরীভূত হয় ততই আপনাদের পক্ষে মঙ্গল । আচ্ছাঃ আন্মন_ 
সানস্তগণের প্রস্থান 

এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সিংহাসনে বস্বে জয়স্ত-_ 

এই মায়ের ইচ্ছা হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ 
প্রস্থান 

দ্বিতীয় দৃশ্য 

কাশ্নীর-প্রাসাদ__ সম্রাটের শয়ন-কক্ষ 

সুসজ্জিত শা 

নিদ্রালস নয়নে ললিতা দিত্য পদচারণ। করিতেছেন 

ললিত। নিদ্রা ম্বপ্র আনে_্বপ্ বিভীষিকার ছবি আঁকে-কি 

ভয়ঙ্কর! তাঁর তুলনায় চিরজাগরণ সহন্রগুণে শ্রেয়; | ( ঝিমাইতে 

লাগিলেন--হুঠাৎ গ। ঝাড়া দিয়া ঘেন ঘুমকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন $ 

পরে বলিতে লাগিলেন )-_ অভিশপ্ত নয়ন স্বচ্ছন্দ বিলাসে এখনও 
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কিতুমি সুখ-নিদ্রার আশ! রাখ! এই স্বুরচিত শধ্যা_-ওঃ গৌড়- 

সীমান্তের সেই কালরাত্রি--কত দিন !_-( দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে 
ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তন্দ্রাতুর হইলেন-_পরে সহস৷ 
চীৎকার করিয়া উঠিলেন ) জয়াপীড়-_ জয়াপীড়--হত্যা কর-_রট্রাকে 
হত্যা কর- কুহকিনী সে-(জাগরিত হইয়া) একি! স্বপ্ন! আবার 
স্বপ্ন! কই আমি ত ঘুমোই নি--এই ত জেগে আছি--তবে কি 
জাঁগরণেও স্বপ্ন দেখ! দিচ্ছে_জাগরণে স্বপ্ন! আমি পাগল হইনি ত! 

( ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন ও পদচারণা করিতে 

লাগিলেন । পুনরায় তিন চার বার পদচারণা! করিতে করিতে তন্দ্রাবিষ্ট 

হইলেন, সেই সময় চম্পা! প্রবেশ করিল ) 
চম্পা । বাবার কথা শুনলাম না_-যেন কাকে চীৎকার ক”রে 

ডাকলেন! একি! এত রাত্রে বিছানা ছেড়ে পায়চারি ক"র্ছেন ! 

বাবা বাব--( ললিতাদিত্যের কথ। বলিবার যেন শক্তি নাই-_-নিড্রাচ্ছন্গ 

নয়নকে জোর করিয়া, ষেন টানিয়। একটু হাঁসিয়। মাথা নাঁড়িয়া যেন 
ডাঁক শুনিলেন ) একি ঘুমুচ্ছেন ! ঘুমন্ত অবস্থায় পায়চারি ক"র্ছেন ! 
- আশ্চর্য্য! এমন ত কখনও দেখিনি । (ললিতাদিত্যের নিদ্রা একটু 

গাট হইয়া উঠিতেই--তিনি ঢুলিতে লাগিলেন) ঘ্বুমে ঢুলছেন-_অথচ 
শব্যায় শয়ন না ক'রে !--এর কারণ? বাবার কি কোন অসুখ করেছে? 

ললিত । ( সহসা বলিয়। উঠিলেন ) রক্ত-_রক্ত-- গ্রাস কম্রবে-- 

ডুবিয়ে মারবে- পালাই পালাই-ছুটে পালাই (নিত্রিতাবস্থায় 
পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ) 

চম্পা । ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়।) বাবা_বাঁব_-ও কি 
কঃর্ছ বাবা! (ললিতাদিত্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন) বাবাবাঁবা 

--কীপছ কেন--স্থির হও» স্থির হও-. 

ললিত ৷ এ'1--( চারিদিক দেখিয়া) তবে স্বপ্ন! 
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চম্পা । কিহয়েছেবাবা? 

ললিত। (যেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ) কিন্তু 

নিদ্রায় না জাগরণে ! 

চম্পা। তুমি ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পায়চারি ক'র্ছিলে। 
ললিত। যাক, তবে উন্মাদ হইনি (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন )-- 
চম্পা । বাবা, কত ঘুম পেয়েছে তোমার--চল শয্যায় শয়ন কণর্বে ! 

ললিত । শয্যায় শয়ন ক'রে ঘুমুব !--আমি 1! হাঃ হাঃ হাঃ 

(পরে সহস! ) পারিস মা, শৌধ্য ত্শ্বর্যয সিংহাসন_যা কিছু অবশিষ্ট 
আছে সে সবার বিনিময়ে পারিস মা আমাকে একটি বাত্রের স্বপ্রহীন 

সহজ স্বচ্ছন্দ গাঁড় নিদ্রা দিতে ! যদি তা সম্ভব_-( ললাটের উপর হাত 

বুলাইলেন ) রাত্রি কত ? ৃ 

চম্পা । বাবা-_তীর্থে যাবে? 

ললিত । আমার এই কদর্ধা নিঃশ্বাসে তীর্থ যদি অপবিত্র হ/য়ে যাঁয়। 

চম্পা । তীর্থ কি কখনও অপবিত্র হয় বাবা, সেখানে যে দেবতারা 

বাস করেন। চল বাবা আমর! তীর্থে যাই, সেখানে জীবন্ত জাগ্রত 

দেবতার অভয়বাণী মুহূর্তে তোমার হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি ধৌত ক'রে দেবে 
--তোমার জীবনের মলিনতা দূর ক'রে দিয়ে বিবেকের পাষাণ ভার 
কমিয়ে দেবে। 

ললিত। প্রীণের কথা কয়েছিস মা-_দিবারাত্র আমিও সেই 
কথাই ভাবছি--কিস্ত নিজের কাছেও সাহস করে প্রকাশ করতে 

পারিনি । মাঃ যদি আমাদের সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়-- 

চম্পা। পিতা পুত্রীতে মিলে সেই রুদ্ধদ্বারের উপর আকুল হয়ে 
মাথা! খুড়ব-কতক্ষণ দ্বার রুদ্ধ ক'রে রাখতে পারবে ! 

ললিত। ঠিক বলেছি মা! আমি যেন আশার আলোক 

দেখতে পাচ্ছি। চল্ মাঃ এখনই রওনা! হব। প্রস্থান 
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অরুণা। মাসের পর মাস কেটে গেল পথের দিকে তাকিয়ে, জয়ন্তর 

কোন সন্ধান নেই। মুষ্টিমেয় সৈম্ত নিয়ে সে গিয়েছে একট। অসাধ্য সাধন 

করতে । কবে ফির্বে--ফির্বে কিনা কে জানে! কতদিন আর এ 

ভাবে আমি তাঁর সিংহাঁসন রক্ষা কণ্রূতে সক্ষম হব! বিজয় ইন্ধন 

যোগাচ্ছে আর বিশৃঙ্খলার অনল দাউ দাউ ক'রে গৌড়ময় ব্যাপ্ত হ'চ্ছে। 
সামন্তগণ, উত্তেজিত-_অধৈর্ধ্য-_অত্যাচারে ক্ষিপু-_সিংহাঁসন শৃন্ত রাখতে 

আর তার! সম্মত নয়। কি কণ্রব? কেমন ক'রে জয়ন্তর সিংহাসন 

আমি রক্ষা ক"র্ব--কি ক'রে স্বামীর খণ পরিশোধ করে তার অশাস্ত 

আত্মাকে শান্ত ক্রুব- 

বিজয়ের প্রবেশ 

বিজয় । এই যে মা-- 

অরুণা। কে? ওঃ-_-কি চাই? 

বিজয় । সামন্তগণ তোমার দর্শনপ্রার্থ 
অরুণা। কেন? 

বিজয়। আমি কি ক'রে জানব! তাঁদের জিজ্ঞাস! কর-_ 

অরুণ | বিজয়, এ আবার কি-না, আচ্ছা, তাঁদের আস্তে বল 

( বিজয়ের প্রস্থান ) কে জানে আবার বিজয় কি নূতন চক্রান্ত করেছে! 

সার্থক পুত্র আমার ! 

সামন্তদের সহিত বিজয়ের পুনঃ প্রবেশ 

১ম সাঃ। রাণী মা, আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন-__ 
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অরুণা। দীর্ঘশীবি হও সব-_-তারপর সামস্তগণ, কি প্রয়োজনে 
আমার দর্শন কামনা করেছ ? 

১ম সাঃ। এ রাঁজাহীন অরাজক বাক্যে স্ত্রী-কন্তা নিয়ে মান সম্তরম 
বজায় রেখে বাস করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় মা। আমর! 

জন্মের মত আন্র গৌড় পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছি_-তাই যাবার পূর্ব 
আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করতে এসেছি মহারাণী । 

বিজয়। এ কি বলছেন সামস্তবর্গ, আপনারাই গৌড়ের শোভা সম্পদ 
আপনারাই গৌড়ের আশা! ভরসা--আপনাঁরা! গৌড় পরিত্যাগ ক"র্লে 
সোনার গৌড় যে শ্মশানে পরিণত হবে। 

১ম সাঃ। সাধে কি আর দেশ ছেড়ে, পিতৃপিতামহের ভিটেমাটা 

ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে আজ আমরা যাচ্ছি কুমার। গৌড়ে যে আর 
আমরা কোনমতে টিকতে পার্ছি না। 

বিজয় । সামস্তব্র্গ, এ সঙ্কল্ল আপনাদের পরিত্যাগ করতেই হবে-_- 

আমার অনুরোধ । গৌড় আপনাদের--কেন আপনার! যাবেন--তার 

চেয়ে যদি আপনাদের কোন অভাব অভিযোগ থাকে আপনার স্বচ্ছন্দ 

আমার দয়াময়ী মায়ের নিকট ব্যক্ত করুন । 

অরুণা। বিজয়--বিজয়-আর না-আর না-আর ও ভগ্তামির 

প্রয়োজন নেই। আমি সব জাঁনি-_আমি সব বুঝতে পা+র্ছি-_-আমিই 
তোমার গর্ধারিণী। 

বিজয় । তুমি ত প্রতি কার্যেই আমার ভগামি দেখছ। না, 
বাস্তবিকই আমি অভাগা । মায়ের কোলে সবারই আশ্রয় আছে_- 
মায়ের নিকট সবারই সান্বনা আছে-নাই কেবল হৃষ্টিছাড়। 
এই আমার । | 

অরুণা। সাঁমস্তগণ, আরও কিছুদিন জয়ন্তর প্রতীক্ষায় তোমাদের 

থাকতে হবে। 
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ওয় সামন্ত । তার চেয়ে আদেশ করুন মহারাণী, আপনার সন্মুখে 

আমর! প্রাণত্যাগ করি-_ 

অরুণ । সামস্তবর্গ, আমি সব জানি-_সব বুঝতে পার্ছি।-_যদি 
এত উৎ্পীড়ন আমার জন্য সয়েছ-__ আর একটা সপ্তাহ সাঁমন্তবর্গ_-তারপর 

তোমাদের যা ইচ্ছ! তোমরা করো-_ 
বিজয়। ( জনান্তিকে ) খবরদার--আর এক মুহূর্তও নয়। 
১ম সাঃ। (জনাস্তিকে ) কি বল--একটা সপ্তাহ মা্র-- 

৩য় সাঃ। (জনাস্তিকে)কি বলছ। ততদিন যে আমাদের চিহনও 

থাকবে না। না অত ধৈর্য আমীর নেই ! ( প্রকাশ্যে) মহারাণী, 
আমরা স্থির সন্কল্প ক'রে এসেছি যে হয় আজ আমর। কুমার বিজয়সেনকে 

সিংহাসনে বাসিয়ে এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর ক'র্ব--আর না হয় এই মুহূর্তে 
জন্মের মত গৌড় পরিত্যাগ ক'রে যাব। 

অরুণ । কি বল্লে সানস্ত-_তোমরা বিজয়মেনকে সিংহাসনে বিষে 

এই সমস্ত বিশৃঙ্খল! দূর ক'র্বে ! 

৩য় সাঁঃ। হা মহাঁরাণী-_ আমর! কৃতসঙ্কল্প-__ 

অরুণা। জান কি সামন্ত এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা কার রচনা ? 

জান কি সামন্ত, কে এই সোনার রাজ্যে আগুন জালিয়েছে--জান 
কি সামন্ত কার উৎসাহে, কার প্ররোচনায়, কার আশ্বাসে আজ 

দস্থ্যতস্কর বাঁজধানীর বুকের উপর বসে, অমাল্গধষিক অতাচার ক+র্তে 

সাহসী হচ্ছে? 
১ম সাঃ। না মহারাণী-. 

ওয় সাঁঃ। তা যদি জানতে পার্তেম মহারাণী, তবে এই মুহুর্তে 

আমর! সে হুরাআ্মার শিরচ্ছেদ ক'র্তেম-- 

অরুণা । উত্তম, তবে শোন পীঁমস্তবর্গ, যার করে আজ তোমরা 

ব্যাকুল আগ্রহে তোমাদের রাঁজদণ্ড তুলে দিতে উৎস্থক-__যে তোমাদের 
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অরাঞ্জক রাজ্যে শাস্তি আনয়ন কণ্রুবে আশায় তোমরা উৎফুল্ল-্-সামস্তবর্গ, 

তোমাদের উৎ্পীড়ক-_গৌড়ের উৎপীড়ক-_এই কুমার বিজয়সেন-__ 

বিজয়। মিথ্যা কথা--. 

সামস্তবর্গ। সেকি! 

অরুণা। শোন সামস্তবর্গ” অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে বিশ্ঙ্খলায় ধৈর্য 

হারিয়ে, অনন্তোপায় তোমরা এই বিজয়সেনকেই সিংহাসনে বসাতে বাধ্য 
হবে এই আশায় এ রাজবংশের কুলাঙ্গার দস্থ্য তস্করদের প্রশ্রয় দিয়ে 

গৌড়ের অঙ্গে এই কালব্যাধি আনয়ন ক'রেছে-_এই সমস্ত অরাঁজকতাঁকে 

আহ্বান ক'রে ডেকে এনেছে-_ 

সামস্তগণ পরস্পরের সহিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন 

বিজয় । আমি আবার ব্ল্্ছি যে এ সমস্ত মিথ্য। কথা_ 
অরুণা। মিথ্যা কথ! বিজয়, আমার দিকে একবার তাকাও 

দেখি- আমার চোখের দিকে চেয়ে বল দেখি যে এ মিথ্যা কথা । ভেবেছ 

আমি চুপ ক'রে +সে আছি--বিজয়, গুপগুচরের নিকট আমি তোমার 

প্রতি কাধ্যের সন্ধান পাচ্ছি-- 

বিজয়। সর্বনাশ! বেটা কি মন্ত্রজানে! (প্রকাশ্যে) সামস্তগণ, 

আমার আরবলবার কিছু নেই-_মা যখন আমাকে এত বড় একটা অপবাদ 

দিয়েছেন--ওঃ আমার মত ছুঃখী কে! এই জন্যই সামস্তবর্গ এর মধ্যে 

আমি আস্তে চাইনি_ শুদ্ধ আপনাদের অনুরোৌধে-_ 

১মসা। (জনাস্তিকে ) এ সব শুনছি কি হে-_ 

২য় সা। (এ) এসম্বন্ধে দস্তর মত অনুসন্ধান করা দরকাঁর-_ 

৩য় সা। (এ) অনুসন্ধান! এর আবার অন্থমন্ধান ! এই মুহুর্তে 
বিজয়সেনকে হতা। ক”্র্ব-_ 

১মসা। (এ) চুপ--চুপ- দেখ+ খুব সম্ভব মহারাণীর কথা মিথ্যা 

নয়। কিন্ত তাহলে'ও আপাততঃ, অন্ততঃ, যতদিন ন! জয়ন্ত সেন গৌড়ে 
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প্রত্যাবর্তভনে করছেন, ততদিন বিজয়সেনকে সিংহাসনে রাখতে হবে-- 

নইলে এ উতৎপীড়নের স্রোত দিন দিনই বাঁড়বে--কি বল? 
২যসা। (জনাস্তিকে ) এ কথা মন? নয়। 

৩য়সা। (&) আমার মত অন্ত রকম । আমার মতে প্রশ্রয় না 

দিয়ে এ পাঁপকে এখানেই সমূলে উতৎ্পাটীত করা কর্তব্য । 
২য়সা। ( উ)তুমি একটু থামত বাপু- স্ত্রী কন্ঠা নিয়ে ত তোমার 

ঘর করতে হয় না। ও সব গরম মেজাজ দেখাবার সময় এ নয়। 

অরুণা। সামন্তবর্গ, এখন বোধ হয় তোমরা! সানন্দে এক সপ্তাহ 

জয়ন্তর প্রতীক্ষা করতে সম্মত হবে__ 

১ম সা। ক্ষমা ক"র্বেন মহারাণী, আমরা কুমার বিভয়সেনকে আজ 

অভিষিক্ত করতে চাই-_ 

অরুণা। তবুও-_-তোমর। আমার কথা তা হ'লে অবিশ্বাস ক'রেছ ! 
সামন্তুগণ- উত্তম, একটু অপেক্ষা কর_- প্রস্থান 

বিজয়। আপনাদের সৎসাহস দেখে আমি বড়ই প্রীত হয়েছি । 

দেখলেন মায়ের ব্যবহাঁরটা-_ 

৩য় সা। ব্যবহার যে কার কি-_ 

২য়সা। তুমি একটু থামত বাপু 

১ম সা । এ মহারাঁণী আঁসছেন। 

মুকুট লই! অরুণার প্রবেশ 

অরুণ । সামস্তগণঃ এই গড়ের রাজমুকুট, যার মাঁথায় ইচ্ছা 

পরাতে পারেন; তবে আমার স্বামী ন্যায়তঃ এ সিংহাসনের অধিকারী 

ছিলেন না। আমার স্বামী রাঁজদগড পরিচালন ক'রেছিলেন জয়স্তর 

অভিভাবক স্বরূপ, আশা করি এ কথা আপনারা বিস্বত হন নি।-- 

স্টায়তঃ ধর্মত:--এ সিংহাসন জয়ন্তরই প্রাপ্য ;_-আমার কর্তব্য আমি 
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শেষ করেছি, আমার যা বন্তবা তা আমি বলেছি-_-এই নিন আপনাদের 
রাঁজমুকুট-_এখন যা আপনাদের অভিরুচি | 

রাণী রাঞ্জমুকুট ১ম সামস্তের হাতে দিতে গেলেন_-ঠিক সেই সময় 
নেপথ্যে জয়ন্ত চীৎকার করিয়! উঠিল-_ 

“মা _মা- মা” 

অরুণ । এয এা-এ-_-এ-উধেধীষে এসেছে- এ্রধে আমার 

জয়ন্ত এমেছে-_ 
প্রস্তর হস্তে জয়পুর প্রবেশ 

জয়ন্ত । মা-মাঁ-তোঁমার আদেশ পাপন করেছি-কাশ্মীরের 

বিজয়-স্তস্তকে চূর্ণ করে খুল্পতাঁতের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি-_এই 
নাও মা এই সেই বিজয়ন্তস্তের ভগ্ৰাংশ-_ 

অরুণার পদতলে প্রস্তরখণ্ রাখিলেন 

অরুণ । জয়স্ত-_-জয়স্ত_ পুত্র আমার_-( জয়ন্তকে বুকে জড়াইয়। 

ধরিলেন ) কি বলে তোমাঁয় আশীর্বাদ ক"র্ব--কি কলে তোমায় সম্বর্ধন! 

কঃর্ব--তুমি আমার বুকের আগুন নিবিয়েছ--পুত্র ! দীর্ঘজীবী হও-_ 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হও-_ 

জয়ন্ত। কাশ্মীরের দর্প চূর্ণ ক'রেছি-_বিজয়স্তস্তকে ধুলিস্তাৎ ক'রেছি 

কিন্তু মা আমার সহচরদের কাঁশ্ীরে বিসর্জন দিয়ে এসেছি- শুদ্ধ 

তোমার আনীর্ধবাদের অক্ষয় কবচে আমার দেহ আবৃত ছিল বলে আমি 

বেঁচে ফিরে এসেছি-- 

বিজয় । খুব ভেন্বী খেলেছ জয়ন্ত-_ 

জয়ন্ত । ভেম্বী। 

বিজয় । নিশ্যয়। আমরা রমণী নই যে তোমার এর ভেম্কীতে ভূলে 

যাব। কয়েক মাস কোথাও লুকিয়ে ছিলে, আসবার সময় কোন পাহাড় 
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থেকে একথাঁন! পাঁথর ভুলে নিয়ে এসেছ। কি প্রমাণ আছে তোমার 
যে তুমি সম্রাটের বিজয়ন্তস্ত চূর্ণ ক'রেছ--কোথায় তোমার সাক্ষী যে এ 

প্রস্তর সেই বিজয়ন্তস্ভের ভগ্রাংশ ? 

জয়ন্তত। সাক্ষী যারা ছিল তাঁরা ত দেশে ফিরতে পারে নি। 

কাশ্মীরের মাটীতেই তার! বীরবাঞ্ছিত শব্য। গ্রহণ করেছে । 

বিজয় । হাঃ হাঃ হাঁঃ হাঃ 

১ম সাঃ! এরূপ অসম্ভব ব্যাপার প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা 

বাস্তবিকই শক্ত। 

বিজয়। কি জয়ন্ত, নীরব রইলে যে !--বল? কি প্রমাণ আছে তোমার 

যে তুমি সআ্রাটের বিজয়ন্ত্ত চূর্ণ করেছ ? 
চম্পার হাত ধরিয়া ললিতা দিত্যের প্রবেশ 

ললিত । সম্রাট নিজেই তার সাক্ষী। অন্য প্রমঠণের প্রয়োজন 

হবে না বিজয়সেন-_ 

জয়ন্ত । কে--কে? সম্রাট- আপনি! এ যে আমি ধারণা 

করতে পারছি না সম্রাট 

ললিত। তীর্থে এসেছি জয়স্ত-_ 

জয়ন্ত । তীর্থে এসেছেন! 

ল্লিত। অনুতপ্ত অভিশপ্ত পাপী দেবতার চরণে মার্জনা ভিক্ষা 
ক”র্তে এসেছে জয়ন্ত-- 

জয়ন্ত । আপনার সম্মুখে মহাঁরাণী-__ 

অরুণী। জয়ন্তঃ এই কি আমার স্বামীধাতক সেই নিষ্ঠুর সম্রাট 
ললিতাদিত্য? 

ললিত। মম্রাট নই মা, তোমার নিকট শুধু ললিতাদিত্য । মা 
মা--আমার চোঁথের দিকে একবার তাকাও, দেখ, সেই অভিশপ্ত মুহুর্ডের 
পর থেকে এ চোঁথে নিদ্রা! নেই_ তন্দ্রা নেই ; আমার মুখের দিকে একবার 
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দৃষ্টি ফেরাঁও, দেখ অন্তাপের স্পষ্ট চিহ্ন সেখানে ফুটে রয়েছে এই দেহ 
--এই কয়েক মাসে এ দ্বেছের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছে 
_মাঁ ম! বিকৃত মন্তিফধে অপরাধ ক'রেছি-_ক্ষমা চাইবার মুখ নেই, তবে 
একবার মনে কর নারী, আঁজ যদি আদার মা! জীবিত থাকতেন তবে সহম্্ 

অপরাধে অপরাধী হয়েও যদি আমি তার পায়ের উপর মা বলে লুটিয়ে 

. পড়তেম, তিনি কি আমাকে দূর ক'রে দিতে পারতেন ! করুণাময় ! 

আজ তোমার নারীহদয়ের নিকট আমি সেই মাতৃত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত 
-মাঁ_মা-আঁমায় বিমুখ ক'র নাঁ_ 

অরুণা। ন1-_না_তা-ত। হবে না--হবে না-_হত্যা--নৃশংস হত্যা 

_জয়ন্ত- যেতে বল--হবে না 

মুখ ফিরাইলেন 

ললিত। কোথায় আর যাব মা--ললিতাদিত্য বড় দুঃংখী-_বড় 
অভাগা-_পরকালকে সে একেবারে হারিয়েছে-ইহকালে তুষানলে 

জল্ছে-_মা মা--করুণাময়ী__দাঁও মা-_ক্ষনা ভিক্ষ। দাও--মুখ ফিরিয়ে 
গ্রসন্ধ নয়নে একবার চাও-_. 

চম্পা । মামা" "আমার বাবাকে যদি ক্ষমী। না কর তবে তোমার 

পাঁয়ের উপর আমর! পিত। পুত্রীতে মাঁথ। খু'ড়ে মরব-_দয়া কর মা-বাবা 
আমার বড় অন্ুতপ্ত-_তীকে ক্ষমা ক'রে শাস্তি দাও-_ 

রুণা। ওঃ! কিন্ত-_এ যে--এ যে-_ন্বপ্নেও যা ভাবিনি--স্বামী- 

ঘাতককে ক্ষণ ক্র্ব !-না - না--শরণাগত--অন্ুতপ্ত--পায়ের উপর 

লুটিয়ে পশ্ড়ছে__ম! বলে ডাক্ছে--ক"র্ব--আমি ক্ষম! ক"র্ব--হৃদয় 

না-নাস্থির হও-মা ঝুলে ডেকেছে-_-মা বলে ডেকেছে 
ললিতাদিত্য পুতর-_ক্ষমাতোমাকে ক্ষমা ক”র্লেম--সর্বাস্তঃকরণে ক্ষমা 
কপ্রূলেম-- 
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ললিত। মা মা- আজ আদার মাতৃহীন জীবন ধন্ত হ'ল। 

অরুণ! । জয়ন্ত বৎস, তুমি-আঁমার ম্বামীর অতৃপ্ধ আত্মাকে তৃপ্ত 

ক'রেছ-_তুমি গৌড়ের হত সম্মান পুনরুদ্ধার ক'রেছ--এই নাও বৎস, 

সকলের আশীর্বাদের সঙ্গে এই রাঁজমুকুট, তোমার মন্তকে ধারণ কর-_ 

বিজয় । জয়ন্ত, ও মুকুটে হাত দিও না--মামার পিতার সিংহাসন 

আমার প্রাপ্য-_ 

জয়ন্ত। মা? 

অরুণা। তোমারই সিংহাসন বৎস--এস, আমি নিজ হাতে এ মুকুট 
তোমার মাথায় পরিয়ে দিয়ে আমার স্বামীর অতৃপ্ত আম্মাকে তৃপ্ত 

করি! 

বিজয় । খবরদার-- 

৩য় সাঃ। সাবধান বিজয়সেন, আপনার স্বরূপ মুস্তি আর আমাদের 
অপরিচিত নেই। আপনার কলুধিত চরিত্রের পরিচয় পেয়েও অনন্তোঁপায় 

হ”য়ে এতদিন নীরবে আমরা সহ ক'রেছি-কিন্তু আর না-আর আমরা 

সহ ক”র্ব না_-যান, এই মুহুর্তে এ স্থান ত্যাগ করুন-_ 

অরুণা। দেখছ বিজয়, যে মায়ের অভিশাপ ব্যর্থ হয়না । যাঁও 
হতভাগ্য পুত্র, জন্মের মত জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে কৃতকর্দের প্রায়শ্চিত্ত 

করগে। 
বিজয়ের প্রন্থ।ন 

রাণী অরুণ! জয়ন্তের মন্তকে মুকুট পরাইয়৷ দিলেন 

সামন্তগণ । জয় গৌড়ের জয়--জয় গৌড়েশ্বরের জয়-_ 

ললিত । জয়ন্ত, একাকী সিংহাসনে বস্লে--সিংহাসনের আধখানা 

যে শুন্ত থাকবে। এই লও-_কাশ্মীরের অকৃত্রিম সৌহ্বপ্তের নিদর্শন 

স্বরূপ-__ললিতাঁদিত্যের আস্তরিক শ্রদ্ধার পরিচায়ক এই কাশ্মীরকুন্থম_ 
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আমার কন্ঠাস্থানীয়! বড় আদরের চম্পাকে গ্রহণ কর--তোমার শৃন্ঠ 
সিংহাসন পূর্ণ হ'ক-_-তোমাদের জীবন মধুময় হক! 

জযন্ত। সমাট! আপনার এ শরেষ্টান আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। 

জয়ন্ত ও চম্প! অরুণীকে প্রণাম করিলেন 

অরূণা। বতম আয়ন্ত! আজ থেকে তুমি গৌড়ের আদিশূর। 

ঘবমিক1 পতন 





-_ ধন ভলীজ্ড _ 

' নাটযামোদী স্বহীবৃন্দের চির আদরের 

1 

২ ূ 

৪1. 
ছু 

ন 
রি এ 

শু এ. 

-বাপারাও ৮০০ 

দেবল। দেবী... .-- 

বজে বর 5 
ললিতাদিত্য ৬ 

গুরম্দাস্ চট্টোপাধ্যায় এগ সম 
“১৯০৪1১15 ক্দওযাপিন্ টি, ক্ালিকাত) 

৭৭ 

৯৯ 
. ৯ম 

ও ৬৭. 








